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 ــداءاإلهــ

 
 كُنتَ الُمشَجَِّع اَألوََّل، وكُنتَ الُمعلَِّم الُمَبجََّل
 وَأنتَ األخُ الكبيُر، والّصديقُ العزيُز

 هذِه ثمرةُ تشجيِعَك وتحفيِزَك وُمساندتَك
 !فَمْن أحقُّ منَك بهذَا اإلهداِء؟

 إليَك أهِدي هذَا العمل، يا معلِّمي وأخي وصديِقي
 الحاج محمود روِحي اللّحسة
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 الشّـــكر

 
يطيُب لي أْن أتقدََّم بوافِر شُكِري، وعظيِم امِتناِني، إلى َمْن واكََب عمِلي هذا ِمْن كوِنِه 

وفََّر لي الوقتَ الالّزَم، وفتَح صدَرُه لمناقشاِتي، وسدََّد :  ُمتكامالًفكرةً حتَّى رَأى النُّوَر
، األخ الّدكتور حسن فليفل جزاُه اُهللا كُلَّ خَيٍر، وأسبغَ خُطواِتي، وأغنَى بحِثي بملُحوظاِتِه القيِّمِة

 .عليِه الّصّحةَ والعافيةَ
 أْن أعبَِّر عْن عميِق تقِديري لألستاِذ الّدكتوِر حسن عبد - كذلَك –   ويطيُب لي 

 .حسنيَنواُهللا ال ُيضيُع أجَر الُم.  منهما كيفَ أشاُءأنهُل: الهادي، الّذي فتَح لي صدَرُه ومكتَبتَُه
كما يطيُب ِلي أن أتقّدَم باحترامي، وتقديِري، وِعرفاِني، ألساتذِة قسِم اللغِة العربّيِة 
بجامعِة الخليِل جميًعا، لما أبَدْوُه من تشجيٍع ومساندٍة، بارَك اُهللا فيهم جميًعا، وأبقاُهم ذُخًرا 

 .للعلِم والُمتعلّميَن
ِتي لالْبِن محمد عبد المنعم قباجا ِلُجُهوِدِه الُمْضِنَيِة ، وَيُسّرني أْن ُأَعبَِّر عْن َعظْيِم َمَحبَّ

 .َوَسَهِرِه الطَّويِل في ِطباَعِة الَبْحِث وِإخراِجِه ِبفَنِّّياِتِه الحاليَِّة 
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 بسم اهللا الّرحمن الّرحيم
 

 المقّدمة
 

 األذهاُن، وتتيّسُر األعماُل، وتنجُح الحمُد ِهللا الّذي يطيُب بِذكِرِه ابتداُء الكالِم، وتتفتُّح
والّصالةُ والّسالُم على سّيدنا محّمٍد المبعوِث رحمةً لألناِم؛ جاَءهم بالخيِر والعلِم . المقاصُد

 :واإلحساِن، فعّمت منُه اللّطائفُ واإلفضاُل، وبعد
 حاضَرها فلكلِّ أّمٍة ماٍض وحاضٌر وُمستقبٌل، ال تستغِني بحاِضِرها عن ماِضيها؛ ألنَّ

يعتمُد عليِه، ويستمدُّ منُه الكثيَر مْن عناصِر بقاِئِه ونماِئِه حيَن يستشرفُ آفاقَ : امتداٌد لماِضيها
ُرها ضاربةٌ في ُعمِق األرِض، وجذُعها منتصٌب، وجذ: وواقُع األّمِة شجرةٌ. الُمستقبِل

 بماِضيها وحاِضِرها وفروُعها تستشرفُ الضُّوَء والهواَء في األعاِلي، وهذِه هَي األّمةُ
 .ومستقبِلها

وأّمتنا العربّيةُ اإلسالمّيةُ من أعرِق األمِم ُجذوًرا، وأغناها تُراثًا، وأبعِدها تأِثيًرا في 
أْبدَع أفذَاذُها ُعلوًما وآداًبا، غَذَّتها على َمرِّ القُروِن الّسابقِة، وما زالت، وأعتقُد . ُمجرياِت الحياِة

نظُر بعيٍن إلى تُراِثها التَّليِد، تنهُل منُه، وتحقِّقُُه، وتُهذُِّبُه، وتُقدُِّمُه نافًعا ت: أنّها ستبقَى كذلَك
ُمعينًا لها في فْهِم أُموِرها، ناِفًعا لها في تطلّعها إلى الُمستقبِل الّذي ترنُو إليِه بالعيِن . لألجياِل
 .األخَرى

 في إحياِء هذا التّراِث، لكنُّه بحاجٍة إلى وقْد بذَل العلماُء والّدارسوَن ُجهوًدا خّيرةً كثيرةً
المزيِد مَن الُجهوِد إلخراِج هذه النّفائِس مْن أصداِفها، وإلباِسها ُحلَّةً قشيبةً تُقرُِّبها مَن األجياِل 

 .الُمعاصرِة
 وقْد أحببتُ أْن يكوَن لي دوٌر في هذا اإلحياِء، خدمةً منّي لنفِسي وألبناِء العربّيِة، وللمكتبِة

العربّيِة، حتّى لْو كانتْ هذه الخدمةُ قليلةً، إالَّ أنَّ العلَم كبيٌر في قيمِتِه مهما كاَن قليالً في 
حجِمِه؛ لهذا أقدمتُ على دراسِة أثٍر هامٍّ مْن آثاِر أبي عبِداِهللا شمِس الّديِن محّمِد بِن حسِن 

عقود الآلل في "، وهَو الُمسمَّى  الُمتوفَّى عاَم تسعٍة وخمسيَن وثمانمئٍة للهجرِة،النّواِجّي
   :، وقْد وجدتُ هذا األثَر ذا فائدٍة جليلٍة مْن عّدِة نواٍح"الموشّحاِت واألزجالِِ
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َجَمَع هذَا األثُر بيَن دفّتيِه عّدةَ فُنوٍن شعرّيٍة، ما بيَن فِصيحٍة وعامّيٍة، حيثُ ضمَّ تسعةً : ُألولَىا

وعهُدنا بكثيٍر مَن الُمصنّفاِت أْن . وأربعيَن نصا ما بيَن زجٍل وُبلّْيقوثمانيَن موشًّحا، وثالثةً 
وبهذَا يكوُن هذا األثُر قْد حاَز ميزةً هاّمةً في احِتواِئِه على شْعٍر عاّميٍّ . يهِمَل األدَب العامِّّي

مملوكّيِة، بل ضمَّ أدًبا ُيمكُن أْن يستنَد الباحثُوَن إلَيِه في دراساِتِهم للشّعِر العاّمّي في الفترِة ال
) النّواجي(أندلسيا تمثَّل في موشّحاِت ابِن قزماِن، مّما ُيشكُّل اعترافًا من مثِل هذا األديب 

باألدِب العاّمّي، وهذا ُيساعُد على دراسِة الذّوِق العاِم في العصِر المملوِكي، ذلَك الذّوقُ الّذي 
 .صنّفاِتِهم أدًبا عاّمياوَن ُمنجعَل العلماَء وكباَر األدباِء يُضم

لهذا األثِر فضُل الّسبِق في جمِع عدٍد مَن الُموشّحاِت واألزجاِل لم يِرْد في غيِرِه مَن : الثّانية
فقد أورَد موشّحاٍت البِن سناِء الُملك والَعّزازّي وصدِر الّديِن ابِن الوكيِل، وابِن حبيٍب، . المصادِر

 .أخَرى؛ ولهذَا فهَو مصدُرها الوحيُدوغيِرِهم، لْم تِرْد في مصادَر 
أورَد موشّحاٍت وأزجاالً ألشخاٍص غيِر ذاِئِعي الصِّيِت، لْم أجْد لهْم تراجَم في : الثّالثة

 ،َمْهدي الغَْرياِني، والُمبلِّط، والُمنَجِّم، ومحمود خارج الشّاِم: المصادِر المتوفّرِة، مثل
الُمنقّبيَن، لعلّهم ُيتحفُوننَا يوًما بدراسِة إنتاِج هؤالِء، ورّبما والشَّنَواِني، وهذا حافٌز للّداِرسيَن و

 .تكِشفُ األّياُم عْن شخصّياٍت أدبّيٍة رفيعِة المستَوى غِزيرِة اإلنتاِج
فيه موشّحاتٌ وأزجاٌل لْم تِرْد في دواويِن أصحاِبها، ومنها موشّحاتٌ البِن سناِء الملِك : الرابعة

 .يِن بن الخطيِبوابِن نُباتة ولسان الّد
أورَد المصنّفُ موشّحاٍت ألئّمٍة كباٍر من أدباِء األندلِس والمغرِب كما أوَرَد ألمثاِلِهم : الخامسة

 .من المشارقِة، فلْم يتعّصْب إلى بلٍد أو إلى عصٍر، وكذلَك فعَل في األزجاِل
.  االجتماعّيِة في العصِر المملوِكيُيعدُّ هذَا األثُر أحَد المصادِر الهاّمِة لداِرِسي الحياِة: الّسادسة

فهَو حيَن ُيحلُِّل نُصوَصُه، ويستنبطُ معاِنيه، يجُد الكثيَر الكثيَر مّما هَو بحاجٍة إلى دراسٍة متأنّيٍة 
في العاداِت والتّقاِليِد واألعراِف الّتي قد يبُدو التّعبيُر عنها غريًبا في أدٍب يوضُع بيَن دفّاِت 

 :الكُتِب ومْن ذلَك
 .كَثَُر التّعبيُر عِن الخيانِة الّزوجّيِة في النّصوِص الواردِة في هذا األثِر .1
 .الميُل إلى الفُحِش والبذاءِة في الكالِم دوَن أْن يجَد األدباُء في ذلَك حطًّا مْن ُمُروَءِتِهم .2
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 فاقت العصوَر األخَرى -رّبما–الميُل إلى الغزِل بالغلماِن والتّفنُِّن في ذلَك بصورٍة  .3
 .والِبيئاِت األخَرى كالبيئِة األندلسّيِة مثالً

وعهُدنا باألدباِء . الحديثُ عِن األجناِس الّتي تتمتُّع بصفاٍت جمالّيٍة خاّصٍة مثل األتراِك .4
 .يتغنّوَن بالجماِل العربّي بجميعِِ عناصِرِه

، إذْ ي األدِب العربّيُيعدُّ هذا األثُر مصدًرا جّيًدا لِمْن يدُرُس ظاهرةَ الُمعارضاِت ف: الثّامنة
ضمَّ أربعيَن موشّحةً في الُمعارضِة، منها ما صّرَح في مقّدمِتِه بأنُّه في الُمعارضِة ومنها ما لْم 

 .ُيصّرح
 

 :الّداِعي إلى التّحقيِق
حيَن عزمتُ على تحقيِق هذا الكتاِب ودراسِتِه، وجدتُ أنُّه قْد ُحقّقَ في العراِق على يِد 

هاِبي في سلسلِة كتِب التّراِث مْن منشوراِت وزارِة الثّقافِة واإلعالِم العراقّيِة عبِد اللّطيِف الشّ
عاَم اثنيِن وثمانيَن وتسعمئٍة وألٍف ميالدّية، وقد أدهشَِني ما قاَم بِه الُمحقّقُ مْن حذفٍِ، حيثُ 

ا ارتضاُه الُمصنّفُ ال فم. وهذا ال يليقُ في التّحقيِق. حذفَ ُموشّحيِن واثنَي عشَر َزَجالً وُبلّْيقًا
كما . يجوُز أْن نحذَفُه؛ ألنَّ نقَل النّصِّ كما أراَدُه صاحُبُه أمانةٌ ال منَاَص مْن تأديِتها كما هَي

 .أنَّ هنالَك الكثيَر مْن أخطاِء النّقِل والتّحريِف والتّصحيِف الّتي سأتحّدثُ عنها الحقًا
للكتاِب " دراسة"جئتُ بتحقيٍق آخَر مْع في تحقيِق النّصوِص فو مضّي أكثر من عام وبعد

ولقْد هممتُ أْن أترَك التّحقيقَ ألتّجَه اتّجاًها آخَر أْو . نفِسِه للباحِث أحمَد محّمد عطا من مصَر
. مع أنُّه ال دراسةَ فيِه" قدراسةَ وتحقي"وحيَن تصفّحتُُه وجدتُُه يحمُل اسَم . أبحثَ عْن أثٍر آخَر

ي في صفحة دوَن احتساِب التّوثيِق، وتحّدثَ عْن مصنّفاِتِه ِجحياِة النّوافقد تحّدثَ الباحثُ عْن 
" داِر الطّراِز"بيَن المصنّفاِت المشابهِة مثل " الآلِلعقوِد "في ثالِث صفحاٍت، ثمَّ تحّدثَ عْن 

 ، ثّم"عقود الآلل" وأعطاها من البحِث أكثَر مّما أعطَى ،"جيِش التّوشيِح"و" توشيِع التّوشيِح"و
بهذا ال . تحّدثَ عِن الّدافِع إلى التّحقيِق ورَصَد الكثيَر من هفواِت الشّهابي في التّحقيِق األّوِل

إنّما نجُد حديثًا عِن . نجُد فيِه دراسةً للنُّصوِص ال مَن النّاحيِة الفنّيِة وال من ناحيِة المضموِن
 .يٌد للتّحقيِقوهذَا كلُُّه تمه. الكتاِب ومنهِج التّحقيِق والّدافِع إليِه

 :وقْد قّوى عزِمي علَى المتابعِة ما الحظتُُه على التّحقيقيِن الّسابقيِن في المجاالِت اآلتيِة
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، اثنينوحذَفَ الثّاِني زجليِن .  حذفَ المحقّقُ األّوُل موشّحيِن واثنَْي عشََر زجالً:الحذْفُ: األّول
ُه أْن يشيَر إلى أنّها رّبما تكوُن مْن وبعَض األشْعاِر الّتي وردت في المخطوطِة، وكاَن حقّ

أعجبِني هذا الوزُن "وحذفَ مقّدمةَ الموشِّح الثّاِني . حشِر النّاِسِخ، ثّم أن يرصَدها في الحاشيِة
 :".الّذي خفَّ على القلوِب وطابتْ ِبِه نسمةُ الصَّبا وتأّرجت الجنوُب، فقلتُ

 أن المصنّفَ قد أدخََل بعَض األغصان وبعض يفقْد الحظَ المحقّقُ الثّاِن: الّزيادة: الثّاني
بدل أن يشير إلى ذلك في المواضع التي  موشّح للموصِلي، واألقفال من موشّح العزازي في

 وبهذا يكون المحقّق قد أضاف نصا ، فصَل بينهما وأثبتهما في المتِنحصل فيها التداخل 
بْل كاَن عليِه أْن ُيبِقَي النَّصَّ كما أوردُه . قيقَوهذا يخالفُ التّح. جديًدا لم يكْن في الكتاِب أصالً

 .الُمصنّفُ وأْن ُيشيَر إلى ذلَك في الحاشيِة مْع إثباِت النّصِّ في الحاشيِة ال في المتِن
ومنها سقوطُ .  أخطاَء نقٍل تُخلُّ بالنّصِّ األصلّيين وجدتُ في التّحقيق:أخطاُء النّقِل: الثّالث

 :في قوِل العزازي من الموشِّح األّوِل" أفتك"ة بعِض الكلماِت مثل كلم
كما سقطت أيًضا أجزاٌء من دوٍر . ِذي ُمقلٍة أفتك مْن ِذي الفقاِر، فقْد سقطت من التّحقيِق األّوِل

 :26في موشِّح ابِن نُباتة رقم 
 ).ِمْن حيِن ما بَدا(كلفْتُ بالِهالِل 

 ).وجاوَز المَدا(حتّى َحَوى الكَماْل
   ).ُحّبي كما ابتَدا(اْل    وبعُد ال يز

فما بيَن األقواِس سقطَ مَن النّصِّ، واألمثلةُ على أخطاِء النّقِل لدى الُمحقِّق األّوِل ُرصَدتْ 
أّما الُمحقّقُ الثّاِني فلديِه غيُر قليٍل من أخطاِء . في مكاِنها في حواِشي التّحقيِق وهَي كثيرةٌ

 :من الموشِّح الخامِس" مالغما"ومْن ذلَك سقوطُ كلمِة .النّقِل
 .ماَح على غيِظ الغَماِم البخيْل       محَل الثََّرى

 
 
 

 :ومنُه في الموشِّح الواحِد والثّمانيَن
 لَك كفٌّ كالغماَمْه         عندها البدُر قُالَمْه

 ".كوكب"كلمة " لك كف"فقْد وضَع مكان 
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 :ومنها في الموشِّح الثّاني عشَر
 .عبد الظّبي" : هذا الظّبي"وِر      وضَع بدالً من ضلَّ هذا الظّبي بالح

 : وهو كثيٌر في التّحقيقيِن، ومْن أمثلِتِه في التّحقيِق األّوِل في الموشِّح الثّالِث:التّحريف: الّرابع
 أجريتَ ما بيَن ُدموِعي: َوَضَعَها.  َبْيُن ُدموِعي الغزارياأجريتَ 

 .وكذلَك فعَل المحقّقُ الثّاِني
 :موشِّح الواحِد واألربعيَنوفي ال

 . تماَدىكماالمحقّقان : َوَضَعَها.  تماَدىلمَّاوهجركم قْد نفى الرُّقاَدا     
 :ففي الموشِّح الثّامِن. وهَو كثيٌر أيًضا أثبتّه ِفي مواِضِعِه مَن التّحقيِق :التّصحيف: الخامس

 . ذمية:َوَضَعَها المحقّقُ األّوُل . ُدميةٌ في ُحّبها طَلُّ َدِمي
 :وفي الموشِّح الثّاني والعشريَن

 .األسهى: َوَضَعَها المحقّقُ األّوُل.     إلّيااألشهىإليَّ بكأسِك 
 :في الموشِّح الّرابِع والخمسيَن: ومن أمثلِة التّصحيِف لدى المحقِّق الثّاني

 .وافترضا: َوَضَعَها.  واقترَضاكَْم جاَء جبينَُه الّدجى 
 : والّستّيَنوفي الموشِّح الثّالِث
 .تعنيفه: َوَضَعَها.   بعض القالئْدتعنيقِهصاَر من 

 الوارُد في الموشِّح التّاسِع واألربعيَن لْم ُيرجْعُه المحقّقُ األّوُل إلى التّضمين: الّسادس
، وتاَبَعُه المحقّقُ الثّاني على المنهِج نفِسِه "هذا من كالِم الغيِر: "أصحاِبِه، بل كان يقوُل

الخمسين : اِم العبارِة نفِسها، كما أّن هنالَك تضمينًا ألبياٍت كاملٍة وأشطر في الموشّحيِنوباستخد
 .والواحد والخمسين، وكُِتَب في المخطوِط صاحب الشعِر، إالَّ أنّهما لم ُيخّرجاَها

غييِر بت وقْد وقَع في التّحقيقيِن أخطاُء ضبٍط منها ما يتعلّقُ بالنّحِو، ومنها :الّضبطُ: الّسابع
 .وكلُّ ذلَك ُيخلُّ بالمعنَى، وقْد أثبتُّ ذلَك ِفي موضِعِه. حركِة حرِف وسِط الكلمِة

 :وِممَّا وقَع في التّحقيِق األّوِل في الموشِّح الثّالِث عشَر
 . العهَد:       ضبطََها القديُم نُسي العهُدوهْل 

 :وفي الموشِّح العشريَن
 .هذَياِن: ا      َضَبطَه ناصـــْحهذّياَنودْع 

 :في الُموشِّح الخامِس والخمسيَنو
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 .واللّحظُ: َضَبطََها قوٌس وصفاْح        واللّحِظفي حاِجِبِه 
 .والّريقُ: َضَبطََها ريحان وراْح       والّريِقفي عاِرِضِه 

 .والفرقُ:         َضَبطََها ليٌل وصباْح   والفرِقفي طُّرِتِه 
 :ثّاني في الموشِّح األّوِل وِممَّا وقَع في التّحقيِق ال

 .مباسُم:     َضَبطَها النّواِر ِغّب القطارمباسِمعلى افتراِر 
 :في الموشِّح الثّاِني والثّالثيَنو

 حماةُ أصبحِت لألناِم ِحَمى
 ُملْكا: ضبطََها علَى الُملُوِك سَما           َمِلكًاحويتُ 

 بحًرا غََدا بالُعلوِم ُملتِطَما
 :التّاسِع والثّالثيَنوفي الموشِّح 

    في التُّرِك ناِمي الغروِس مْن كفِّ ظَبِي كبــْدٍر
 . إلى الخُطَا: ضبطََها.   ِذي انتساِب    عدمتُ فيِه َصواِبيالخَطَاإلى 

 :وفي الموشِّح الّرابِع والخمسيَن
 .أبطاُل:     َضَبطَها وغىأبطاَل... لْو فَوَّقَ َسْهَم جفنه أو َرشَقَا 

 

 وجدتُ في التّحقيِق أخطاَء إمالئيةً، ومنها في التّحقيِق األّوِل في الموشِّح :اإلمالء: منالثّا
. وكذلَك في التّحقيِق الثّاِني. مملؤتاِن:     رسَمها بالكحِلمملوَءتاِنعيناُه :  الّرابِع والثّالثيَن

 :فيما ورَد في الموشِّح الثّاِني عشَر
 .فبلحاِظ: َمهارس ِقِسي     الُجفُوِنفبألحاِظ 

 . هذا زيادةٌ على رسِم األلِف القائمِة على شكِل ياٍء أو العكس، وهذا كثيٌر
 

 
هذا : َوَضَع الُمحقّق الثّاني أسماَء البحور الشّعرّية في مطلع كّل موشّح ، فقال : التاسع

حات التي وهكذا ، ومن المعلوِم أّن الموشّ... الموشّح على البحر الطّويل ، وهذا على الكامل 
جاءت على بحور الشعر العربي ـ كما وضعها الخليل ـ في عقود الآلل ستة وأربعون 

ولكنّه وضع لكّل . موشًّحا ، لكّن الباقي خرج على هذه األوزان خروًجا جزئًيا أو كلًيا 
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وقد أوضحت ذلك في . الموشّحات البحور الشّعرية التي زعم أّن الموشَّح جاَء من موسيقاها 
ومن المعلوم أّن وجوَد موسيقا البحر في موشّح ، ال تجعل هذا الموشّح من . ة الفنّية الدراس

 . هذا البحر ، إال إذا وافق تقسيمات الخليل أشطًرا وتفعيالت دون زيادة أو نقص أو تحوير 
لكنَّ ما . وبناًء علَى مالحظاِتي تلَك، عقدتُ العزَم على الُمضّي قُدًما في تحقيِق هذا األثر

 هَو دراسةٌ موضوعّيةٌ -غير محاولة تجنِّب ما وقَع فيِه التّحقيقاِن الّسابقاِن–ُيمّيُز عملي حقيقة 
وفنّّيةٌ لمحتوياِت الكتاِب، حيثُ استقرأتُ النّصوَص في كُلٍّ مَن الموشّحاِت واألزجاِل، وتحّدثتُ 

ها بشيٍء مَن التّفصيِل الّذي يضُع  ثمَّ تحّدثتُ عْن ُأسلوِب-إْن ُوِجَد–عْن أغراِضها والتّجديد فيها 
 .القارَئ ِفي جوِّ النّصوِص قبَل الّدخوِل إليها، وقْد أوضحتُ ما قُمتُ بِه ِفي مقّدمِة التّحِقيِق

وقد اتّبعتُ في دراستي المنهَج الوصفيَّ التّحليليَّ غالًبا، أتحّدثُ عِن الموضوِع أو الميزِة 
وقْد اكتفيتُ بأمثلٍة قليلٍة مْع كثرِة األمثلِة؛ ألنّها متشابهةٌ في الفنّيِة وأمثُّل لها مَن النّصوِص، 

كما أفدتُ من . غاِلِبها أّوالً، وال أريُد أْن أطيَل حجَم الّدراسِة، وبالتّالي حجَم الّرسالِة ثانًيا
ْن المنهِج التّاريِخي أيًضا في الّرجوِع إلى المصادِر والمراجِع الّتي تحّدثتْ عِن األديِب أو ع

وقْد بحثتُ عِن النّصوِص ِفي مظانّها، ووازنتُها بالنّصوِص الموجودِة ِفي الكتاِب . النّّص
 وسّجلتُ االختالفاِت ِفي النّصوِص بيَن تلَك المصادِر والنّصوص -إْن ُوِجَد–متُ النّقَص تمفأ

خّرجتُ اآلياِت ّجِة ِفي ذلَك، و ِفي المخطوِط، ورّجحتُ األكثَر مالءمةً مع بياِن الُحةالموجود
َعني ذلَك، كما أنّني ترجمتُ لألعالِم ِسوضبطتُ النّصوَص ما َو. القرآنّيةَ واألشعاَر واألمثاَل

تُ أنّهم بحاجٍة إلى ترجمٍة، وذلَك ِفي الحاشيِة، ضارًبا صفًحا عْن بعِض األعالِم رأيالّذيَن 
 .ٍةوهناَك عدٌد مَن األعالِم لْم أعثْر لهم على ترجم. المشهوريَن

وِفي األزجاِل حاولتُ ضبطَ ُمفرداِتها ما أمكنني، وقْد واجهتُ صعوباٍت جّمةً في ذلَك؛ 
ألنّها عاّميةٌ، والعامّيةُ يصعُب ضبطُها بيَن القطِر واآلخر، أو بيَن المدينِة واألخَرى داخَل 

 .القطِر الواحِد
 :وقْد جاَء البحثُ في قسميِن

ففي التّمهيِد تحّدثتْ عْن حياِة النّواِجي .  وفصلَيِن، وخاِتَمةً،هيًداوتم،ويضمُّ الُمقَدَِّمةَ : األّول
. موضوعاِتها وخصائِصها الفنّّيِة: وفي الفصِل األّوِل تحّدثتُ عْن موشِّحاِت الكتاِب. وآثاِرِه

 فِفي مجاِل األغراِض حصرتُها أوَّالً ثمَّ تحّدثتُ عْن كيفّيِة تناوِل الموشّحاِت لهذِه األغراِض،
. يِد فيها، أو ما اعتقدتُ أنّه تجديٌددومثّلتُ على ذلَك مْن عّدِة موشّحاٍت، ثمَّ تحّدثتُ عِن التّج
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وفي الفصِل الثّاِني . وِفي الّدراسِة الفنّّيِة تحّدثتُ عِن األسلوِب لغةً وصورةً وعاطفةً وموسيقَا
فِفي مجاِل األغراِض تناولتُ . موضوعاِتها وخصاِئِصها الفنّّيِة:  عْن أزجاِل الكتاِبتُتحّدثْ

األغراَض الّتي تطّرقتْ إليها األزجاُل ،ومثّلتُ عليها مَن األزجاِل المختلفِة، ثّم تحّدثتُ عِن 
وِفي األسلوِب تناولتُ اللّغةَ والّصورةَ والعاطفةَ والموسيقَا، وركّزتُ على اللّغِة . التّجديِد ِفيها
وقْد عملتُ فهارَس لآلياِت القرآنّيِة واألمثاِل . ئَج البحِثوفي الخاتمِة دّونتُ نتا. لخصوصّيِتها

 .واألشعاِر واألعالِم والموشّحاِت واألزجاِل تُسّهل على الباحِث الّدخوَل إلى ما ُيريُد
 األزجاُل: الموشّحات، والباب الثّاِني: الباب األّوُل: وهَو قسماِن. ويضمُّ النّصُّ الُمحقّق: الثّاني

 .والبلّيقات 
.  إلى الكثيِر مَن المصادِر والمراجِع- يحتاُج بال شّك- دراسةَ وتحقيقًا–ومثُل هذا العمُل 

 . ومطبوعٍة ومراجَع حديثٍةٍةمخطوطَمصادر وقْد ُعْدتُ إلى 
فوات : "، والكتبّي"الوافي بالوفياِت "ففي مجاِل التّراجِم أفدتُ من كتاِب الّصفدّي

شذرات : "، وابن العماد"الّضوء الالّمع: "، والّسخاوّي"لكامنةالّدرر ا: "، وابن َحَجْر"الوفيات
 .، وغيرها"البدر الطّالع: "، والشّوكانّي"الذّهب

 ديوان ابن قزمان، وديواُن ابِن سهِل، :وفي مجاِل النّصوِص أفدتُ مَن الّدواويِن ومنها
: ، والّصفدّي"دار الطّراز ":كما أفدتُ من ابِن سناء الملك. لِّي، وديواُن الِحةباتوديواُن ابن نُ

، وابن تَغْري "بلوغ األمل: "، وابِن ِحّجة"جيش التّوشيح: "، وابِن الخطيب"توشيع التّوشيِح"
، "آفاق الشّعر العربّي في العصِر المملوِكي: "، وياسين األّيوبّي"المنهل الّصافي: "َبْردي

 .وغيرها
 العاطل: "، والِحلّي"ضرائر الشّعِر"فوٍر وفي مجاِل الّدراسِة الفنّّيِة أفدتُ من ابِن عص

الموشّح : "، ومحّمد البصير"الفّن ومذاهبه: "، وشوقي ضيف"النّقد األدبي:"، وأحمد أمين"الحالي
وفي ". معجم المصطلحات البالغّية وتطّورها: "، وأحمد مطلوب"في األندلس والمشرق

: ومقداد رحيم" موسيقَا الشّعِر: "م أنيسالحديِث عن الموسيقَا ضمَن الّدراسِة أفدتُ مْن إبراهي
 .وغيرها من كتب العروض". عروض الموشحات األندلسّية"

 إال ما كان من ".لسان العرب: "وفي المعاجِم اعتمدتُ بشكٍل رئيٍس على ابِن منظور
 أّما في مجاِل األمثاِل فأخذتُ من .ألفاظ محدثة ، أو اكتسبت داللة ما فقد عدتُ إلى الوسيط

 .، وغيرهما"مجمع األمثاِل: "، والميداِني"فصل المقَال: "كبريالُع
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دراسة شعر : "ومَن الّدراساِت الحديثِة حوَل النّواجي، أفدتُ من حسن عبد الهادي
، وكذلَك من بّسام القواسمي في تحقيِقِه ِلـ "مؤلّفات النّواجي"و " النّواجي وتحقيق ديوانه

يثُ تناوَل الباحثاِن حياةَ النّواجي وكاَن لهما آراٌء ، ح"روضة المجالسة وغيضة المجالسة"
 .ناقشتُها ِفي مكاِنها

 علَى ومثُل هذا العمل الشّاق ال يخلو من صعوباٍت واجهِت الباحثَ أهّمها الحصوُل
المخطوِط، وقْد بذلتُ جهوًدا كبيرةً للحصوِل على نسخِة األوسكوريال من إسبانيا، لكنّني لم 

سكورياِل من معهِد المخطوطاِت العربّيِة في واألمصّورة لتُ علَى نسخِة وحص. أفلح في ذلَك
وهناك صعوبات . مصَر، كما حصلتُ على نسخِة مخطوطِة أخَرى من داِر الكتِب المصرّيِة

 .ذلّلتها بالسفر إلى الجامعة األردنية وغيرها 
 وينفقَ وقتًا وماالً؛ ألنَّ فيِه خدمةً ولكنَّ مثَل هذا العمِل يستحقُّ أْن َيْبذَُل اإلنساُن فيِه ُجهًدا

ولكلِّ باحثٍِ هفواتٌ وأخطاٌء، وبالتّأكيِد وقعتُ في بعِض األخطاِء، لكنّني لْم . للعربّيِة وأبناِئها
 أقصْد ذلَك، فالكماُل ِهللا 

ا وحَدُه، والنّقُص مْن طبِع البشِر، وقْد حاولتُ وَجِهْدتُ آمالً أْن َيخُرَج هذا العمُل أقرَب م
 . وتكفيِني الُمحاولةُ. يكوُن إلى الّصواِب، وأدنَى ما يكوُن إلى الّدقِة

 والحمُد ِهللا أّوالً وآخراً
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 - 1 - 

  

 
 
 
 
 
 
 

 أّوالً
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 حياتُُه وآثاُرُه : النّواجّي
 :ُهاسُمُه وكُنيتُُه ولقُب

 أجْد ِخالفًا بيَن المصادِر الّتي ، ولْم)1(هو محّمُد بُن حسٍن بِن عليٍّ بِن عثماَن النّواِجي
إلى اسِم أبيِه " ال"رجعتُ إليها في اسِمِه وال في اسِم أبيِه، إالَّ أنَّ ابَن تَغْري َبْردي قد أضافَ 

َن مْن ُيدخلونَها على األسماِء، وكثيرو. ، ويبدو أنَّ ذلَك كاَن من قَبيِل االحتراِم)2("الحسن"
 .، وهكذا"البهاء"، ولبهاِء الّدين "الجالل"، ولجالِل الّدين "التّقي"فُيقاُل مثالً لتقّي الّدين 

 .، ولْم أجْد لُه كُنيةً غيَرها في المصادِر الّتي رجعتُ إليها"أبو عبد اِهللا"وكنيتُُه هَي 
 ظاهرةُ اختياِر األلقاِب شائعةً في عصِرِه، وندَر أْن ، وقْد كانتْ"شمُس الّدين"أّما لقُبُه فهَو 

تجَد أحَد الشّعراِء أو العلماِء أو الكتّاِب دوَن لقِب، ومنها تقيُّ الّدين، وركُن الّديِن، وصالُح 
إلخ، وَيذْكُر حسن عبد الهادي أنَّ هذِه األلقاَب كانتْ تُمنُح بإذٍن مَن ... الّديِن، وبهاُء الّديِن

وكثيًرا ما تُختصُر األلقاُب بتعريِف الجزِء . )3(ِن، ثمَّ استعملها النّاُس فيما بعُد دوَن إذٍنالّسلطا
 .)4("الشّمُس النّواجي: "األّوِل منها، فكاَن يقاُل له

 
 : نسُبُه

، مصريٌّ، قاهرٌي، وهذا ُيبعُدُه مْن أْن يكوَن من العنصِر النّواِجيمحّمُد بُن الحسِن 
 .ما أجمعت عليِه المصادُر الّتي رجعتُ إليهاالمملوِكي، وهذا 

                                                 
، الّدواوين مستوفى، واألزهري، 16/177، والنّجوم الّزاهرة، 10/33ابن تغري بردي، المنهل الّصافي، :  ينظر– )1(

، الكبرى الشّافعّية طبقات، والّسبكي، 2/36 الّزهور، بدائع، وابن إياس، 7/229، الّضوء الالّمع، والّسخاوي، 122
، التّوفيقّية الخطط، وعلي مبارك، 2/156، الطّالع البدر، والشّوكاني، 7/295، شذرات الذّهب، وابن العماد، 2/143

، وعمر فّروخ، 3/148، العربّية اللّغة آداب تاريخ، وجرجي زيدان، 9/203، المؤلّفين معجمكحالة، ، وعمر 17/13
، النّواجي وتحقيق ديوانه شعر دراسة، وحسن عبد الهادي، 6/88، األعالم، والّزركلي، 3/858، العربي األدب تاريخ

 . وغيرها2/50

 .10/33، المنهل الّصافي:  ُينظر– )2(

 .3 ، دراسة شعر النّواجي وتحقيق ديوانه :  ُينظر– )3(

 .2/157، البدر الطّالع، والشّوكاني، 9/74، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  ُينظر– )4(
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وحيَن نركُّز علَى أنُّه لم يكْن مَن المماليِك فإنَّ ذلَك ال يعِني الحطَّ مْن قدِرِهم، بْل إلبراِز 
أصِلِه العربيِّ المصِريِّ مْن جهٍة، ولتَّأِكيِد مكانِتِه اللُّغويَِّة؛ ألنَّ المماليَك لْم يكْن لهْم باٌع في 

 .ِةالعربّي
 بالقُرِب مَن المحلِّة -كما ذَكََر علي ُمباَرك–بنوٍن وواٍو َمفتُوحتَيِن " نََواج"وُينسُب إلى 

، )كم5(بمديرّيِة الغربّيِة، إحَدى مراكِز فنوِن شماِل غرِب برسباي بنحِو خمسِة آالِف متٍر 
صادُر اُألخَرى ، وكذلَك ضبطتها الم)1()كم4(وشرِق محلِّة َمنوف بنحِو أربعِة آالِف متٍر 

 .، ولْم يوافقُْه أحٌد في ذلَك)2("نُواج"باستثناِء الشّوكاِني الّذي ضبطَها بضمِّ النّوِن 
 

 : مولُدُه
. اختلفت المصادُر الّتي ترَجَمتْ لُه في تحديِد مكاِن والدِتِه كما اختلفتْ في تحديِد َزماِنَها 

 وشاَيَعها بعُض )3( ُوِلَد في القاهرِةففي حيِن ذهَبتْ بعُض المصادِر القديمِة إلى أنُّه
. )5(الّتي نُِسَب إلَيها" نََواج" في ذلَك؛ فإنَّ مصادَر أخَرى حدََّدتْ مكاَن والدِتِه في )4(الُمحَدِثيَن

" نََواج" أنُّه ُولَد في )6(وقْد رّجَح حسن عبد الهادي. وال تذكُر كثيٌر مَن المصاِدِر مكاَن والدِتِه
ايِة ابِن تَغِْري َبْردي عِن النَواِجي نفِسِه، حيثُ حّدَد تاريخَ والَدِتِه ومكانَها في استناًدا إلى رو
، وبما أنَّ ابن تَغِْري َبْرِدي ")7(هكذَا أْملَى علَيَّ ِمْن لفِظِه، وكتََب لي ِبخَطِِّه: "نََواَج قائالً بعَدها

اِنِه، وُيمكُن االعتماُد على ، فالتّرجيُح في مك)هـ859ت(   ُمعاصٌر للنّواِجي ) هـ874ت (
 . هذا الّرأِي

 
 
 
 

                                                 
 .17/13، الخطط التّوثيقّية:  ُينظُر– )1(

 .2/156، البدر الطّالع:  ُينظُر– )2(

 .2/156، الطّالع البدر، والشّوكاني، 7/295، رات الذّهبشذ، وابن العماد، 7/229، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  ُينظُر– )3(

 .3/858، تاريخ األدب العربيعمر فّروخ، :  ُينظُر– )4(

 .10/33، المنهل الّصافي، يابن تغْري َبْرد:  ُينظُر– )5(

 .4، دراسة شعر النّواجي وتحقيق ديوانهحسن عبد الهادي، :  ُينظُر– )6(

 .10/33، المنهل الّصافي:  ُينظر– )7(
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أّما سنةُ والدِتِه ففيها خالفٌ كذلَك، حيثُ تذهُب بعُض المراجِع إلى أنَّ والَدتُه سنةَ 
، ورّجَح )2()هـ785(وذهبتْ بعُض المراجِع إلى أنَّ والَدتَُه كانتْ سنةَ . )1()هـ788(

وقْد أورَد بسام القواسمي نصا وَبيتيِن مَن . )3(ُدوهاولم يحدِّ) هـ785(آخروَن أنّها َبْعَد سنِة 
سنةَ ثماٍن : "وقْد أشاَر النّواِجي إلى تاِريِخ والدِتِه بقوِلِه: "الشّعِر في تحديِد مولِدِه، يقوُل 

 ):هـ794(     وثماِنيَن وسبعمئٍة، أنشَد شهاُب الّديِن بن البيطاِر الُمتوفَّى سنةَ 
 الّسلطاُن َمدرَسةً       فاقَتْ على إَرٍم مَع سرعِة الَعَملقْد أنْشَأ الظّاهُر 

 يكِفي الخَِليليَّ أْن جاَءتْ لخدمِتِه        شُمُّ الِجباِل ِبها َسعٌي علَى عجِل
وذلَك قبَل أن ُأخلق، وهذا تصريٌح بتاريِخ والدِتِه قبَل سنِة ثماٍن وثمانيَن وسبعمئٍة، أو في 

، )هـ794( النّصَّ مضطرٌب، وذلَك ألنَّ البيتيِن يشيراِن إلى أنَّ الوالدةَ قبَل ، إالَّ أنَّ)4("بدايِتها
، أو بدايِتها، إذْ أنَّ النّصَّ الشّعريَّ ال ُيشيُر إلَى بدايِة )هـ788(وليَس بالّضرورِة قبَل 

ُه نقلُه مْن ولكّن الخبَر الّذي أورَدُه ابن تَغري َبْردى، وهَو الّذي يفيُد بأنّ. أو قبلَها) هـ788(
 .  )5()هـ788(خطِِّه وأمالُه عليِه بنفِسِه، يشيُر بوضوٍح إلى أنُّه ُولَد سنةَ 

 

 :أسرتُُه
لْم تُْسعف المصادُر كثيًرا في التّعّرِف على أسرِتِه، فوالُدُه لْم تورد المصادُر عنُه شيًئا 

 عنها في ديواِنِه حيَن أّرخَ وفاتَها ُيذكُر، أمَّا والدتُُه فلْم تذكر المصادُر اسَمها، إنّما ورَد خبٌر
 في آخِر يوٍم مْن شهِر رمضاَن، - تغّمَدها اُهللا تعالَى برحمِتِه-وقُلتُ، وقْد توفّيت الوالدةُ: "بقوِلِه

 :وذلَك يوَم األربعاِء سنةَ ستٍّ وثالثيَن وثمانمئة
 
 

 سعيُدقْد تََوفَّيتَِني ِبآخـِر يــوٍم        ِمْن ِصياٍم وذَاَك يوٌم 
                                                 

، الّزهور بدائع، وابن إياس، 144، نظم القيعان، والّسيوطي، 16/177، النّجوم الّزاهرةابن تغْري َبرَدى، :  ُينظر– )1(
2/36. 

 .2/69، ، تاريخ األدب العربي، وبروكلمان2/200، هدّية العارفينالبغدادي، :  ُينظر– )2(

 . 2/156، البدر الطّالع، والشّوكاني، 7/295، شذرات الذّهببن العماد، ، وا7/229، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  ُينظر– )3(

 البن دقمان، النّفحات المسكّية في الّدولِة التّركّية، نقالً عن كتاب 8، مقّدمة روضة المجالسة وغيضة المجانسة - )4(
244. 

 .10/33، المنهل الّصافي:  ُينظر– )5(
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 )1(فهِنيًئا َأنّي أموتُ، وعنـِدي       يوَم ألقاَك َيا إلِهَي عيــُد
أّما أوالُدُه فقْد ذكَر النّواجي نفُسُه أنُّه ُرزقَ بنتًا في سنِّ الّستّيَن، ويبُدو أنّها ِبكُر أوالِدِه 

 وإحساِنِه وكرِمِه  من فضِلِه-تباَرَك وتعالَى-ولّما امتنَّ اُهللا : "، وقاَل فيها"فاطمة"وسّماَها 
وامتناِنِه، بعَد ُمجاوزِة ستّيَن سنةً مْن ُعمِري باإلحصاِن ووالدِة الَمُصونِة أمِّ الحسِن فاطمةَ، 

 . )2("وذلَك َضحوة نَهاِر الخميِس سنةَ خمسين وثمانمئة
 الثّالث وذكَر بنفِسِه أنّها ُولَدتْ ليلةَ". عائشة"وبعَد ثالِث سنواٍت ُرزقَ بأخٍت لها، سّماها 
 .)3(عشَر مْن ذي الحّجِة سنةَ ثالٍث وخمسيَن وثمانمئة

، وأّرخَ "أبا الفضِل"وكَنّاُه " محّمًدا"وبعَد ثالِث سنواٍت من والدِة عائشة ُرزقَ ِبذَكٍَر سّماُه 
 . )4(لُه بنفِسِه ذاكًرا أنَُّه ُولَد ليلةَ الحاِدي والعشريَن مْن ِذي الحّجِة سنةَ ستٍّ وخمسيَن وثمانمئٍة

وفي الوقِت الّذي تُغفُل فيِه المصادُر ما آلت إليِه عائشةُ وفاطمةُ، تذكُر بعُض المصادِر 
أنَّ أبا الفضِل محّمًدا حفظَ القرآَن واستقّر بعَد أبيِه ُيدّرُس في الحسينّية والجمالّيِة، وماتَ أوائَل 

وقْد استبعَد . ماتَ سبعةَ عشَر عاًماوعليِه تَكوُن سنُُّه يوَم . )5(سنِة ثالٍث وسبعيَن وثمانمئٍة
والحقيقةُ أّن هذا ليَس . )6(حسن عبد الهادي انَُّه كاَن يجلُس للتّدريِس في مثِل هذه الّسنِّ

بُمستبعٍد، فقْد شغَل غيرُه مناصَب أعلَى مَن التّدريِس في سنٍّ ُمبكّرٍة كقيادِة الجيوِش والقضاِء 
 .وغيِرها

 

 
 
 
 

 :عملُه
                                                 

 .5، واجي وتحقيق ديوانهدراسة شعر النّحسن عبد الهادي،  – )1(

 .7/231، ، الّضوء الالّمعوالّسخاوي، 10/36، المنهل الّصافي، ابن تغري بردي:  ُينظر– )2(

 .7/231، ، الّضوء الالّمعوالّسخاوي، 10/36، المنهل الّصافي، ابن تغري بردي:  ُينظر– )3(

 .7/231، لّضوء الالّمع، اوالّسخاوي، 10/37، المنهل الّصافي، ابن تغري بردي:  ُينظر– )4(

 .8/282، الّضوء الالّمع:   ُينظر– )5(

 .6،  وتحقيق ديوانه دراسة شعر النّواجي:   ُينظر– )6(
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، ثّم عمَل في )1(ي ينسخُ الكتَب ويعتاشُ منها، ويبُدو أنَّ ُحسَن خطِِّه ساعَدُه في ذلَككاَن النّواِج
، ودّرَس كذلَك اللّغةَ والعروَض )2(التّعليِم، حيثُ دّرَس الحديثَ في الجمالّيِة والُحسينّيِة

 .)3(والفقَه
لّسهِل أْن يجلَس أحٌد وهذا يدلُّ على طوِل باِعِه في اإللماِم بهذه العلوِم، إذْ ليَس مَن ا

 .لتدريِس هذه العلوِم في مدارَس مشهورٍة إالَّ إْن كاَن طويَل الباِع في هذه العلوِم
 أنُّه عمَل واِلًيا، إالَّ أنُّه ترَك الواليةَ ألنَّها -استناًدا إلى ِشعِرِه–ويذكُر حسن عبد الهادي

 .)4(تُبِعُدُه عِن العلِم
 

 : ثقافتُُه
لثّقافّيةُ في العصِر المملوِكي بالّصبغِة الّدينّيِة، فقْد عّمَر المماليُك اصطبغت المسيرةُ ا

وانتشرتْ حلقاتُ التّدريِس في . الّزوايا، وبنوا المدارَس الكبيرةَ الّتي تُشبُه الجامعاِت اليوَم
، وتقّدَم في وقْد أثّرتْ هذِه الّصبغةُ الّدينّيةُ في إنتاِج النّواِجي، وأحاطَ بعلوِم عصِرِه. المساجِد

وقْد أرجَع حسن عبد الهادي غزارةَ علِمِه، وتكويَن شخصّيتِه الثّقافّيِة . الفقِه والحديِث واللّغِة
 :إلى األموِر اآلتيِة

 .الكتابةُ والنّسخُ مّما أتاَح لُه الفرصةَ لالطّالِع علَى الكثيِر مَن الكُتِب وبكلِّ دقاِئِقها .1

 .ركتُُه للشّعراِء في الحلقاِت األدبّيِةمجالستُه لألدباِء والعلماِء ومشا .2

 .اتّصالُُه بكُتَّاِب الّسرِّ والعلماِء في ديواِن اإلنشاِء .3

 )5(.قراءتُُه لمصنّفاٍت كثيرٍة مْن أجِل التّعليِم والتّعلُِّم والنّقِد .4
 

 
 
 

                                                 
 .2/158، البدر الطّالع، والشّوكاني، 7/231، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  ُينظر– )1(

 .2/158، لطّالعالبدر ا، والشّوكاني، 7/232، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  ُينظر– )2(

 .2/158، البدر الطّالع، والشّوكاني، 8/197، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  ُينظر– )3(

 .10، دراسة شعر النّواجي وتحقيق ديوانه:  ُينظر– )4(

 .نفسه :  ُينظر– )5(
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 : شُيوخُُه
تتلَمذَ علَى شُيوٍخ ال ُبدَّ لمْن َحَصَل على مثِل هذه الثّقافِة المتنّوعِة مْن أْن يكوَن قْد 

معروفيَن، وأخذَ عْن أساتذٍة مشهوِريَن، ويبُدو من إنتاِجِه أنَُّه اتّجَه إلى الُعلوِم الّدينّيِة واللُّغويِِّة 
 .ينهلُها على يِد هؤالِء الشّيوِخ

  شمُس الّديِن ابن الَجَزِري الُمقرئ  :ومَن الشّيوِخ الّذيَن أخذَ عنهم القراءاِت 
. )1("النّشُر في القراءاِت العشِر"ومْن مؤلّفاِتِه . ْد كاَن شيخَ اإلقراِء في زماِنِه، وق)هـ833ت(

الّذي تصدََّر لإلفتاِء ) هـ831ت (وأخذَ الفقَه عْن شمس الّديِن محّمِد بِن عبِد الّدايِم البرماِوي 
الجامِع  الّصبيُح علىالالّمع "والتّدريِس في القاهرِة، ولُه مؤلّفاتٌ كثيرةٌ أغلُبها مخطوطٌ ومنها 

الّدرر "الحافظ الشّهير صاحب ) هـ852ت(و اإلمام ابن َحَجَر العسقالِني  .)2("الّصحيِح
 .)3("لسان الميزان"، و"الكامنة

      عليُّ بُن محمود المعروفُ بالعالِء بِن الُمغلي: وأخذَ علوَم العربّيِة عن 
لّديِن محّمُد بُن عبِد الواحِد الُعَجْيِمي ، والشّيخُ شمُس ا)4(العالُم الشّهيُر) هـ828ت(
ومَن الُعلماِء الشّعراِء الّذيَن تتلمذَ لهم تقيُّ الّديِن ابُن حّجة الحموّي . )5()هـ822ت(
وُيذكُر أنَّ . )6("خزانةُ األدِب "إماُم أهِل األدِب في عصِرِه، لُه نظٌم ونثٌر، ولُه ) هـ837ت(

 .)7(هجاُهالنّواِجي ترَك صحَبتَُه ، بْل و
، وأخذَ الخطَّ عِن ابِن )8()هـ827ت(ومَن الشّعراِء الّذيَن تتلمذَ لهم ابُن الدَّماِميني 

" تُحفةُ أولي األلباِب في صناعِة الخطِّ والكتاِب"الّصاِئِغ عبِد الرحمِن بِن يوسفَ صاحِب 
 . )9()هـ845ت(

                                                 
 .3/85، طبقات الحفّاظ، والّسيوطي، 9/255، الّضوء الالّمعالّسخاوي، : نْظَر ترجمته في تُ– )1(

 . 2/181، البدر الطّالع، والشّوكاني، 7/280 الّضوء الالّمع،الّسخاوي، : نْظَر ترجمته في تُ– )2(

 .2/36، والّضوء الالّمع، 1/85، رفع اإلصرالعسقالني، : نْظَر ترجمته في تُ– )3(

 .6/34، الّضوء الالّمعالّسخاوي، : نْظَر ترجمته في تُ– )4(

 .7/156، شذرات الذّهبلعماد، ابن ا: نْظَر ترجمته في تُ– )5(

، شذرات ، وابن العماِد1366، كشف الظّنون، وحاجي خليفة، 11/53، الّضوء الالّمعالّسخاوي، : نْظَر ترجمته في تُ– )6(
 .7/219، الذّهب

 .2/284، ، ديوان اإلسالم، والغزي2/150، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  ُينظر– )7(

 . 2/284، ديوان اإلسالم، والغزي، 2/150 البدر الطّالع،وكاني، الشّ:  تُنظر ترجمته في– )8(

 .1/243 إيضاح المكنون،، والبغدادي، 4/161، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  تُنظر ترجمته في– )9(
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 والشّعراِء مّمْن كانوا شموَس وهكذَا تتلمذُ النّواجيُّ على جمهرٍة مَن الشّيوِخ والعلماِء
ذكْر من شيوِخِه أولْم . عصِرِهم علًما ومعرفةً ، فال غْرَو إذَْن أْن ُيحيطَ بكلِّ هاِتيَك المعاِرِف

 )1(وهم كُثٌر و ذُوو مكانٍة علمّيٍة متمّيزٍة.إالَّ أمثلةً فقط
 

 : تالميذُُه
 مْن شُموِس العلِم والمعرفِة،  وجلَس وما داَم النّواجي قْد أخذَ عْن هذِه الكوكبِة الُمشرقِة

 مْن أنَُّه قْد تتلمذَ على يدْيِه عدٌد غيُر قليٍل مَن -إذَْن–للتّدريِس في المدارِس الكبيرِة؛ فال ُبدَّ 
ومَن األموِر البدهّيِة أنَّ إحصاَء الشّيوِخ واألساتذِة أمٌر هيٌِّن، في موازاِة إحصاِء . الطّالِّب

ولكنّّ الحديثَ الموجَز هنا سيكوُن عْن بعِض مشاِهيِر تالميِذ .  تتلمذُوا أليِّ إنساٍنالتّالميِذ الّذيَن
 .النّواِجي؛ ألنَّ إحصاَء تالميِذِه أمٌر غيُر ممكٌن

المنْْهِل "ومَن األسماِء الالّمعِة الّتي تتلمذَتْ للنّواجي يوسف بُن تغِري َبْردي صاحُب 
، وقْد قرَأ على النّواجي الشّعَر )2()هـ874ت" (النّجوِم الّزاهرِة"و "الّصاِفي

و . )3()هـ902ت"(الّضوء الالّمُع"والّسخاِوي محّمُد بُن عبِد الّرحمِن صاحُب .والعروَض
" شرح همزّية البوصيري"محمُد بُن عبِد المنعِم الجوجري، الفقيه الشّافعي صاحُب 

 .)5(ألنّها طويلةٌ، وال أَرى اإلطالةَ بذكِر قائمِة التّالميِذ )4()هـ889ت(
 

 :مكانتُُه العلمّيةُ
فأمَّا رأُي النّاِس . ُيمكُن تقدير مكانة النواجي العلمّيةَ مْن رأِي النّاِس فيِه، ومْن مؤلّفاِتِه

 .فيِه فإنّنا نستأنُس برأِي ُمعاصريِه وتالميِذِه
 
 

                                                 
 ،7/295،  شذرات الذّهب، وابن العماد،231-7/229، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  لمعرفة المزيد من شيوخه ُينظُر– )1(

 . 10-2، مجموع لطيف، ومجهول، 2/157، البدر الطّالعوالشّوكاني، 

 .7/317،  شذرات الذّهب، وابن العماد،10/305، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  تُنظر ترجمته في– )2(

 .8/15،  شذرات الذّهب، وابن العماد،32-8/2، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  تُنظر ترجمته في- )3(

 .6/132شذرات الذّهب، ، وابن العماد، 4/33، الّدرر الكامنةالعسقالني، : رجمته في تُنظر ت- )4(

، 7/295،  شذرات الذّهب، وابن العماد،7/231، الّضوء الالّمعالّسخاوي، : لمعرفة المزيد من تالميذه ُينظُر - )5(
 . 10-2، مجموع لطيف، ومجهول، 2/157، البدر الطّالعوالشّوكاني، 
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 برَع في العربّيِة ....نُّه اإلماُم الفقيُه والشّاعُر المشهوُرأ فابُن تغري َبْردي وصفُه ب
 . )1(واألدِب، وقاَل الشِّعَر الفائقَ الّرائقَ
أطاَل االعتناَء باألدِب، فحَوى فيِه قََصَب السَّبِق إلى أعلَى :  أّما تلميذُُه الّسخاوي فقاَل ِإنُّه

طاَرَح .... فائقَ َحَسَن الخَطِّ، قاَل الشِّعَر ال.... وكاَن متقدًِّما في اللّغِة وفنوِن األدِب ... الرُّتَِب
ويقوُل عنُه . )2( وتعّرَضُه للنّاِس بالهجاِء-كما وَصفَُه–ثّم يأخذُ عليِه ُسوَء ِمَزاِجِه . األِئمَّةَ

، وُيدلي ابُن إياس بدلِوِه في مدِح النّواِجي واصفًا إّياُه بأنُّه )3(الّسيوِطي إنُّه فاقَ َأهَل العصِر
وفي هذا القدِر كفايةٌ؛ ألنَّ الرَُّجَل كاَن عالًما في . )4(يٌبشاعُر العصِر، وأنُّه عالٌم فاضٌل أد

 .عصِرِه في اللّغِة واألدِب، لكنَّ ذلَك لم يمنْع مْن أْن يكوَن ذا مزاٍج متقلٍّب، فالكماُل ِهللا وحَدُه
ليقُ أّما الُمحَدثوَن، فقْد استَقَى ُمعظَُمهم مَن المصادِر الّسابقِة، وأثنَْوا على النّواِجي بما ي

 .بمكانتِه العلمّيِة، وذلَك مْن خالِل حديِثِهْم عْن إنتاِجِه األدبّي
ومْن هؤالِء ُعمُر كّحالة الّذي وصفُه بأنُّه أديٌب شاعٌر، ولَد بالقاهرِة، ورحَل إلى الحجاِز 

 .)5 (..."حاجا، وطافَ البلداَن، وتُوفَّي بالقاهرِة، ومْن مؤلّفاِتِه 
 وصفُه باألديِب الشّافعيِّ صاحِب التّصانيِف الكثيرِة، والشّعِر الّرائِق ومنهم البغداديُّ الّذي

 .)6(الحسِن
عالٌم باألدِب، نقّاٌد، لُه ِشعٌر، رحَل إلى الحجاِز، وطافَ بعَض "وصفَُه الّزركَِلي بانُّه و 
 . ِفيما أورده الُمحدثوَن وال جديَد)7("وهَو صاحُب المؤلّفاِت المتنّوعِة. البلداِن
كتاب الشّفاء ِفي بديع " قاَل عنُه َحَسُن عبد الهادي في مقّدمِة تحقيِقِه لكتاِب النّواِجيو
لنمّوها عن وقْد وجْدت المكاَن المالئَم . إنَّ ثقافةَ النّواجي كانتْ متعّددةَ الّروافِد": "االكتفاء

ماِء األدِب والنّحِو والفقِه والتقاِئِه بعل... طريِق استنساخِه الكتَب والتقاِئِه بكُتّاِب اإلنشاِء 
وكانت محّصلةُ هذه الثّقافِة المتنّوعِة أن ترَك لنا مؤلّفاٍت عديدةً في . والحديِث واألصوِل

                                                 
مقّدمة روضة المجالسة وغيضة ، وبّسام القواسمي، 41، دراسة شعِر النّواجي وتحقيق ديوانه حسن عبد الهادي، : ُينظر– )1(

 .، نقالً عن مخطوط المنهل الّصافي غيِر المرقِّم، ولم أستطع العودة إليه15، المجانسة

 . وما بعدها7/230، الّضوء الالّمع:  ُينظر– )2(

 .144، نظم القيعان:  ُينظر– )3(

 .355، بدائع الّزهور:  ُينظر– )4(

 .9/302، معجم المؤلّفين الحموي، – )5(

 .2/200، هدّية العارفين:  ُينظر– )6(

 .6/88، االعالم:  ُينظر– )7(
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ضروِب العلوِم األدبّيِة، حيثُ جمَع فأوَعى؛ مّما أوصلَُه إلى درجٍة رفيعٍة من الثّقافِة األدبّيِة 
 . )1("عريِّ والنّثِريِّوقْد انعكستْ على إنتاِجِه الشِّ. والّدينّيِة

وكاَن شاعًرا مطبوًعا يمتلُك مفرداِت شعِرِه : "وقاَل القواسمي في شاعرّيِة النّواِجي
 .)2("فتأتيِه طَّيعةً أنَّى طلََبها

 

امتلَك األسلوَب الُمعبَِّر، فاكتسَب الشّهرةَ والمكانةَ والسُّمعةَ، : "وقاَل في موضٍع آخَر
 كما كاَن واثقًا من ِشعِرِه، مّما َهيَّأُه اللتقاِء شُعراِء العصِر من وكاَن واثقًا من نفِسِه،

 . )3("مصرّييَن وشاميِّيَن
 

 :مذهُبُه
 

يذكُر حسن عبد الهادي أنَّ العلماَء والشّعراَء والكُتَّاَب كانُوا يتمذهُبوَن بأحِد 
 نسبتُُه لهذا المذهِب وكانتْ. الشّافعّي، والمالكّي، والحنبلّي، والحنفّي: المذاهِب األربعِة

 : وقْد كاَن النّواِجي شاِفعيا وصّرَح بذلَك في شعِرِه إذْ يقوُل. )4(تُذكُر في نهايِة اسِمِه
 

   لِفي َمذهِب الَحْبِر ابِن إدريَس راغُب لئْن قلَّد النّاُس األئمَّةَ إنََّني   
 ) 5(ـوَن مــذَاهُبأقَلُِّد فتواُه وأعشَقُ  قَولَـُه     وِللنّاِس فيما يعشقـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .21 ص– )1(

 .11، مقّدمة روضة المجالسة وغيضة المجانسة النّواجي، – )2(

 .16 نفسه ، – )3(

 .3، حقيق ديوانهدراسة شعر النّواجي وت:  ُينظر– )4(

 .30نفسه ، :  ُينظر– )5(



 - 12 - 

  

 :وفاتُُه
اختلفت الّرواياتُ في تاريِخ وفاِتِه، ففي حيِن يذكُر ابُن إياٍس مّرة أنُّه تُوفَّي سنةَ 

، لكَن معظَم َمْن ترَجَم لُه ُيؤكُّد )2()هـ859( يعوُد إلى ذكِرِه في وفيات سنة )1()هـ857(
 يه ؛ألن معظم من ترجم له يؤكد على هذه السنة ، وهذا ما أذهُب إل)3()هـ859(وفاتَُه سنة 

 ولُه .وقْد أحسَّ بدنوِّ أجِلِه. )4(وقْد ُأصيَب بالَبرِص آخَر ُعمِرِه، وهَو الّذي أوَدى بحياِتِه
في التّوبِة واإلنابِة، وتمنّي ُحسَن الِختاِم أبياتٌ شعرّيةٌ يدلُّ مضمونُها على أنّها ِقيلتْ في أّياِمِه 

 :نهااألخيرِة، وم
 نفُس ال تَخْشَْي  لهيَب جهنٍّم        وال تَجَزعي، إْن حلَّ ريُب َمنُوِن َأَيا

  )5(فظَنِّي ِبِه أنِّي إذَا ِمتُّ  ُمسِلـًما        ُيباِعدنُي ِمْن َحرِّها وَيِقيِنــي
 :    وقاَل يرُجو ُحسَن الختاِم

 ِصي يوَم الزِّحــاِملئْن فَرَّطتُ في ُحسِن ابِتَداِئي         وُرْمتُ تخلُّ
 )6(فبالمختاِر أرجو عفَو ربِّـي          ِلُيرشَدِني إلَى ُحْسِن الِختــاِم

 :   وقْد أوَصى أْن ُيكتَب على قبِرِه
 لئْن كُنتُ في الّدنيا ذُنُوِبي تَكاثََرتْ     وال عمٌل في الحشِر ألقاُه ُينِجيِني 

 )7(  ستَنْفُعِني مْن بعِد غُْسِلي وتَكِفيِنيفرحمةُ ربِّي في الَمعاِد ذِخيَرِتـي   
 . رحمُه اُهللا تعالَى)8(   وقد كانتْ وفاتُُه في بيِتِه بالقاهرِة

 

 

                                                 
 .2/36، بدائُع الّزهور:  ُينظر– )1(

 .2/49نفسه، :  ُينظر– )2(

، ، نظم العقيان، والّسيوطي7/232، ، الّضوء الالّمع، والّسخاوي16/177، النّجوم الّزاهرةابن تغِري َبرَدى، :  ُينظر– )3(
 .2/157، ، البدر الطّالعلشّوكاِني، وا2/295، شذرات الذّهب، وابن العماد، 144

 .7/232، الّضوء الالّمعالّسخاوي، :  ُينظر– )4(

 353، دراسة شعر النّواجي وتحقيق ديوانهحسن عبد الهادي، :  ُينظر– )5(

 340، نفسه:  ُينظر– )6(

  353 ،نفسه:  ُينظر– )7(

، ، نظم العقيان، والّسيوطي7/232، ، الّضوء الالّمعاوي، والّسخ16/177، النّجوم الّزاهرةابن تغِري َبرَدى، :  ُينظر– )8(
 .2/295، شذرات الذّهب، وابن العماد، 144
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 :مؤلّفاتُُه
علَى المكانِة العلمّيِة الّتي تبوَأها، وقْد تحّدثَ بسام القواسمي عْن النواجي تدلُّ مؤلّفاتُ 

ثَرى المكتبةَ العربّيةَ ِبُمصنَّفاِتِه في كثيٍر مَن العلوِم أ"مؤلّفاِت النّواجي واصفًا إّياُه بأنُّه 
 في حين أحَصى له حسن عبد الهادي اثنيِن )2(وقْد أحَصى لُه ثالثيَن ُمصنّفًا. )1(والفنوِن

 .)4(وقْد تفاوتت المصادُر ِفي ذكِر مؤلّفاِتِه. )3(وثالثيَن ُمصنّفاً
ي، فألّفَ في البالغِة والنّقِد، و في العروِض وقْد تعّددتْ مناِحي التّأليِف لَدى النّواِج

لمؤلٍّف " مجموٌع لطيفٌ"وهناك . واللّغِة والنّحِو، و في المناِسِك، ولُه مجموعاتٌ أدبّيةٌ وشعريةٌ
وبعض ... مجهوٍل، يشتمُل علَى ما وقَع للشّيِخ شمِس الّديِن النّواِجي مَن الّرسائِل واإلجازاِت

مؤلّفاِت شمِس الدِّيِن محّمٍد بن "ْد حقّقُه حسُن عبد الهاِدي تحتَ عنوان وق. ِبِه الّتي صنَّفهاتك
 .)5(" حسِن النّواِجي الشّافِعي
 :ومْن كتبِه النّقدّيِة

وقْد ضّمَن النَّواجّي ما وقَع لشيِخِه ابِن ِحجَّةَ الَحَمِويِّ مْن : الُحجَّةُ في سرقاِت ابِن ِحجَّة .1
ِه وبديعّيِتِه واألشعاِر الّتي نظََمها ابُن حّجةَ بعَد أْن دوََّن األخطاِء والّسِرقاِت في ديواِن

) يقصد ابَن ِحّجة(وبسبِب ُعْجِبِه وِتيِهِه : "وقْد تحدَّثَ الشّوكاِني عْن هذا الكتاِب قائالً. ديوانَه
فَ هجاُه كثيٌر مْن ُمعاِصريِه بمقاطَع ُمقِذعٍة، وزاَد في التّحامِل عليِه النّواِجّي، حتّى صنَّ

رأيتُه في مجلٍّد لطيٍف تكلّفَ فيِه غايةَ " الُحّجةُ في سرقاِت ابِن حّجةَ"كتاًبا سمَّاُه 
وقْد وقعتُ على شيٍء مْن ذلَك في أحِد موشّحاِتِه حيثُ ضّمَن شَطًرا دوَن أْن . )6("التّكلِّف

 .)7(ُيشيَر إلى ذلَك
 

                                                 
 .17، مقّدمة روضة المجالسة وغيضة المجانسة – )1(

 .21-17، نفسه:  ُينظر– )2(

 .50-47،  وتحقيق ديوانه دراسة شعر النّواجي:  ُينظر– )3(

كشف  وما بعدها، وحاجي خليفة، 2/156، البدر الطّالع، والشّوكاني، 53-2/51، ، الّضوء الالّمعالّسخاوي:  ُينظر- )4(
 . 2/200، هدّية العارفين، والبغدادي، 1/361، الظّنون

 .م، وفيه تعريف ببعض مؤلّفات النّواجي2001 صدَر عن دار الينابيع، باألردن عام – )5(

 .165-2/164، البدر الطّالعالشّوكاني، :  ُينظر– )6(

 .7، والحاشية رقم 49الموشّح رقم :  ُينظر– )7(
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 وأنُّه ُجوزَي على ذلَك بعَد دهٍر، فإنَّ ويَرى الّسخاِوي أنَّ النّواجي تحامَل على ابِن ِحّجةَ
 .)1("قُبُح األهاِجي في النّواِجي"بعَض الشّعراِء صنَّفَ كتاًبا سّماُه 

روضةُ الُمجالسِة وغيَضةُ الُمجانسِة، وهَو كتاٌب في البالغِة يبحثُ في أنواِع الجناِس، ألَّفُه  .2
 أنواِع البديِع، ومْن أجاَد مَن النّاِس فيِه بناًء على طلِب مْن أحِد أصِدقاِئِه، تحدَّثَ فيِه عْن

 .، وقد حقّقُه بّساُم القواسِمي)2(ومْن قصََّر

ويَرى محقّقُ الكتاِب أنَّ هذَا الكتاَب ُيعدُّ . ويبحثُ في فّن االكتفاِء: الشّفاُء في بديِع االكتفاِء .3
 واستقالِل شخصّيِتِه مْن أكثر مؤلّفاِت النّواِجي داللةً علَى اطّالِعِه وأصالِة تفكيِرِه

 .)3(العلميَِّة
 

 :ومْن مؤلّفاِتِه العروضّيِة
فُ بعَض المالحظاِت العروضّيِة تحتَ وهَي رسالةٌ أورَد فيها الُمصنَِّ: الفوائُد العروضّيةُ

ويرى المحقّقُ . )4( في داِر الكتِب المصرّيِةها، وقد أشاَر محقّقُها إلَى أّن مخطوط"فوائد"اسِم 
 النّواِجي كاَن ُيقحُم بعَض األوزاِن الجديَدِة في ُبحوِر الشّعِر المعروفِة باستخداِم نفُسُه أنَّ

 .زحافاٍت ال تجتمُع في تفعيلٍة، وغير ذلَك
 

 :ومْن مؤلّفاِتِه الّتي تُصنّف ضمَن المجموعاِت األدبّيِة
ًبا إيَّاَها حسَب  ويشتمُل علَى قصائَد طويلٍة في األشعاِر الغزلّيِة ُمرتِّ :تأهيُل الغريِب -1

، وقْد عّدُه محقّقُ )5(الّضم ثمَّ الفتح ثّم الكسر: التّرتيِب األبجِدّي، وبأثقِل حركاِت الروّي
َمْرِجًعا مْن مراجِع الشّعِر العربّي؛ يضمُّ أشعاًرا لما يزيُد علَى أربعمئِة " مجموع لطيف"

 .)6 (شاعٍر ضاعتْ دواويُن العديِد منهم

 
 

                                                 
 .2/200، هدّية العارفين، والبغدادي، 7/231 الّضوء الالّمع،الّسخاوي، :  ُينظر– )1(

 .2/156، البدر الطّالع، والشّوكاني، 7/230، الّضوء الالّمع، والّسخاوي، 43-42، مجموع لطيفمجهول، :  ُينظُر– )2(

 .2/156، البدر الطّالع، والشّوكاني، 45، ع لطيفمجمومجهول، :  ُينظُر- )3(

 .166-138، ص1988-2 ع6 حقّقها حسن عبد الهادي، وصدرت عن مجلّة الجامعة اإلسالمّية في غّزة م– )4(

 .1/336، كشف الظّنون، وحاجي خليفة، 7/295، شذرات الذّهبابن العماد، :  ُينظُر– )5(

 .68، مجموع لطيف مجهول ، :  ُينظُر- )6(
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 وقْد أورَد فيِه النّواِجي مجاميَع شعرّيةً ونقدّيةً لبعِض أدباِء العصِر : تذكرةُ النّواِجي -2
 .)1(المملوِكي، وقيمتُها في حفِظ هذِه المجموعاِت المتضّمنِة فيها

وفيِه مقطوعاتٌ شعرّيةٌ في وصِف الخاِل، وبلغتْ هذِه المقطوعاتُ : صحائف الحسنات -3
ئِة شاعٍر في عصِرِه والعصوِر الّسابقِة، وال أكثَر مْن خمسمئِة بيِت ِشعٍر ألكثَر مْن م
 .)2(منهَج للكتاِب، وقْد حقّقُه حسُن عبد الهادي

عقوُد الآلِل في الموشّحاِت واألزجاِل، وهَو الكتاُب الّذي أقّدمه اليوَم بعَد أْن انتهيتُ مْن  -4
 نصوٍص مَن األدِب ويكاُد يكوُن األثَر الوحيَد للنّواِجي الّذي يحتِوي على. دراستِه وتحقيِقِه

 .العاميِِّ
 :ومْن مؤلّفاِتِه األخَرى

 .1986الفوائُد العلمّيةُ في فنوٍن من اللّغاِت، تحقيق أحمد عبد الّرحمن حّماد سنة  -1
رسالةٌ في حكِم َحْرِف الُمضارعِة، حقّقها ابن عيسى التّيجيني بتلمسان في الجزائر  -2

 .1990سنة 

 .ُح أنُّه مفقوٌد والمعتمُر، ويرجَّالغيثُ المنهمُر فيما يفعلُه الحاجُّ -3

 .هـ1357َحلَْبةُ الكَُمْيِت، طُبَع بالقاهرِة في طبعته الثّالثِة سنة  -4

 .هـ1302رسالةٌ في األلغاِز، طبعت بالقسطنطينّية سنة  -5

 .الصَُّبوُح والغَُبوقُ، وهو ما زال مخطوطًا -6

 .مراِتُع الغُزالِن، وهو ما زال مخطوطًا -7
ليفَ عدٍد أتتّضُح سعةُ ثقافِتِه، وإلماُمُه بعلوِم العصِر مّما أتاَح لُه توهكذَا . )3(وغيرها

 .غيِر قليٍل مَن الُمصنّفاِت، منها ما ُحقِّقَ، ومنها ما ينتظُر التّحقيقَ
 

 
 

                                                 
 .3/148، تاريخ آداب اللّغة، وزيدان، 2/69، تاريخ األدب العربيبروكلمان، :  ُينظُر- )1(

 .م2000 صدر عن دار الينابيع باألردن عام – )2(

، كشف الظّنون، وحاجي خليفة، 2/156، البدر الطّالع، والشّوكاني، 53-2/51، الّضوء الالّمعوالّسخاوي، :  ُينظُر- )3(
 ،110-30، مجموع لطيفمجهول، . 2/200، هدّية العارفيني، والبغداد. 1/361
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 الفصُل األّوُل
 

  :الموشّحاتُ
 أغراضها وخصائُصها الفنّّيةُ
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 ُمركًَّزا في أديٍب واحٍد، فإنَّ الباحثَ ال يجُد كبيَر َعنٍَت حيَن يكوُن َمجاُل البحِث والّدراسِة
وعنَدها َيسُهُل عليِه الحديثُ . في التّعامِل معُه؛ النحصاِر مجاِل الّدراسِة، ووضوِح الطّريِق

 .عِن الخصائِص الموضوعّيِة والفنّيَِّة، ُمتّخذًا مْن إنتاِجِه األدبّي نقطةَ ارتكاٍز رئيسةً
ُل حيَن يكوُن مجاُل الّدراسِة ُمَركًَّزا في عصٍر مَن العُصوِر؛ ألنَّ العصَر وكذلَك الحا

وهذَا أيًضا ُيَسهُِّل على . األدبيَّ يحمُل مالمَح أدبّيةً موضوعّيةً وفنّيَّةً، ولْو بصورٍة عاّمٍة
 .الباحِث، حيثُ يتّخذُ مْن إنتاِج أدباِء ذلَك العصِر نقطةَ ارتكاٍز رئيسةً

انت الّدراسةُ تقوُم علَى إنتاِج عّدِة أدباء مْن عصوٍر مختلفٍة، وبيئاٍت ُمختلفٍة؛ فإنَّ أّما إْن ك
ويمكُن أْن تتّضُح الّصورةُ أفضَل . ا وعددياًيالعبَء ثقيٌل؛ التّساِع ُرقعِة البحِث زماِنيا ومكان

 :اآلِتيحيَن تظهُر األموُر بلغِة األرقاِم الّتي يمكُن أْن تُالَحظَ في الجدوِل 
 )1(جدول رقم 

 حسب القروِن الهجرّية" ُعقوِد الآلل"الموشّحاتُ الواردةُ في 
 

 العدد التّوزيُع حسب القرون الهجرّية
 5 عدُد الموشّحات من القرِن الّسادس
 19 عدُد الموشّحات من القرِن الّسابع
 55 عدُد الموشّحات من القرِن الثّامن
 8 اسععدُد الموشّحات من القرِن التّ
 2 عدُد الموشّحات مجهولة القرن

 89 المجموع
 

هْل هناَك مْن تعليٍل لوروِد هذَا العدِد الكبيِر نسبيا مَن : وال ُبدَّ هنا مَن التّساؤِل
وهْل كاَن للمَصنَِّف تأثيٌر في هذَا االختيار؟ ! الموشّحاِت الّتي عاشَ أصحاُبها في القرِن الثّامن؟

 .الحاسُم في ذلَك هَو قُرُبُه مْن ذلَك العصِر أْم ذوقُُه؟وهْل كاَن العامُل 
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واإلنساُن عادةً . )1(حيَن عبََّر الُمصنِّفُ عْن منهِجِه أوَضَح أنَُّه اختاَر اختياًرا مّما وقَع لُه
 يختاُر مْن إنتاِج سابقيِه بدافعٍِ مَن اإلعجاِب، أو ألنَّ هذِه الموشّحاِت كانتْ قْد وصلتُه، أو قرأَها

 .وكثيٌر مَن الُمصنِّفيَن ال يرِوي لمعاصِريِه، بْل يرِوي لهْم َمْن يجيء بعَد زمِنِهم. هنا أو ُهناَك
 :أّما البيئةُ الّتي اختاَر منها الُمَصنِّفُ موشّحاِتِه فتظهُر كما في الجدوِل اآلتي

 )2(جدول رقم 
 الموشّحات حسب البيئة

 العدد البيئة
 76 الموشّحات من مصر والشّام

 11  و المغرب  الموشّحات من األندلس
 2 الموشّحات مجهولة البيئة

 89 المجموع
 

وبنظرٍة فاحصٍة، نجد أنَّ البيئةَ األندلسّيةَ والمغربّيةَ كاَن نصيُبها في ُعقوِد الآلِل أحَد 
لَس هَي موطُن إذا عرفنَا أنَّ األند: عشَر موشًّحا مْن بيِن تسعٍة وثمانيَن موشًّحا، وهَو عدٌد قليٌل

وهذَا قْد ُيساعُدنا في الُحكِم بأنَّ الُمّصنِّفَ لْم يكُْن . نشأِة الموشّحاِت، والبيئةُ الّتي ازَدهَرتْ فيها
أّما لماذَا َجَمْعتُ مصَر والشاَم في بيئٍة . يقِصُد اختياَر الموشّحاِت المشهورِة ذائعِة الصِّيت

 كانَتا تحتَ الحكِم الّسياسي نفِسِه، كما أنَّ األدباَء والعلماَء واحدٍة؟ فاألمُر يسيٌر، إذ أنَّ البيئتيِن
وقْد نجُد أديًبا ُوِلَد في الشّاِم وعاشَ فيها جزًءا مْن حياِتِه ثمَّ انتقَل . كانُوا يتنقّلوَن بيَن القُطريِن

 .إلى مصَر وعاشَ فيها جزًءا أْو حتّى وفاِتِه، كما نجُد العكَس أيًضا
 
 
 

عـن  " عقوِد الـآلل  "ْل كاَن هذا النّصيُب الوافُر لبيئِة الشّاِم ومصَر في موشّحاِت           ه:  ساءلتون
وهـذِه العبـارةُ ال   . لقْد صرََّح بأنُّه اقتصَر على ما وقَع لهُ ! ؟ أم ال  اختياٍر متعّمٍد مَن الُمصنِّفِ   

 اقتطفَ مْن ثماِر أغصاِنها ما "لكنُّه صّرَح أيًضا بأنُّه . تعِني االختياِر
                                                 

 . من هذا البحث158ص:  ُينظر– )1(
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وهذا القوُل يبّيُن بوضوٍح أنُّه قد .)1(" أطيُب مْن نشَوِة الشَّموِل، وألْطفُ مْن نَسمِة الشّماِلهَو
داِر "بْل وزاَد بأنُّه سيجعُل هذا الكتاَب يزُهو ببديِع محاِسِنِه علَى كُلِّ مافي . اختاَر ِفْعالً

  )2("الطّراِز
ولماذا . )3("داِر الطّراِز" الملِك في كتاِبِه إذْن فاالختياُر كاَن مقُصوًدا لمباهاِة ابِن سناِء

 )5( في الذخيرِة)4(يبدو أنَّ نهَج الُمباهاِة كاَن معروفًا قبَل النّواجي، فهذا ابُن بّسام! الُمباهاةُ؟
الذّخيرة في محاسِن أهِل "والعنواُن واضُح الّداللِة . يباِهي أهَل المشرِق بأهِل الجزيرِة األندلسّيِة

 ."الجزيرِة
نفح الطّيب مْن غُصِن األندلِس الّرطيِب وذكِر " الشّيَء ذاتَُه في كتاِبِه )6(وفعَل المقّري

 .)7("وزيِرها لساِن الّديِن بِن الخطيِب
، حيثُ قّعَد الُمصنِّفُ قواعَد الموشّحاِت "داِر الطّراِز"كما أنَّ رائحةَ الُمباهاِة تُشْتَمُّ مْن 

 .َن موشًّحا أندلسيا، ثمَّ مثَّل على القواعِد نفِسها بمثِلها مْن نَظِْمِهممثّالً عليها بأربعٍة وثالثي
 إذا حاوَل الُمباهاةَ بوشّاِحْي الشّاِم ومصَر، ولعلَّ لساَن حاِلِه يقوُل -إذًا–فال على النّواِجي 

كثِر شيٍء تفتخروَن بِه وهَو إْن كُنتْم تُباهونَنَا بُعِلماِئكُْم وشُعراِئكُْم فإنّنا نُباِهيكُم بأ: لألندلسّييَن
 .الموشّحات، وها نحُن نظَْمنَا مثلَها وبأعداٍد وفيرٍة

                                                 
 . من هذا البحث158 ص– )1(

 . الّصفحة نفسها– )2(

 .م1977، تحقيق جودت الركابي، من منشورات دار الفكر بدمشق، دار الطّراز كتاب – )3(

. هـ542، تالذّخيرة في محاسن أهل الجزيرةب من الكتّاب الوزراء، له علي بن بّسام الشَّنتريني، أدي:  ابن بّسام– )4(
 .1/702، ومقّدمة الجزء األّول من الذّخيرة، 1/417، الُمغرب : تُنظر ترجمته في

 .م1997، 1إحسان عّباس من نشر دار الثّقافِة ببيروت، ط: ، تحقيقكتاب الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة – )5(

تُنظر ترجمته . هـ1041، ت "أزهار الّرياض"و" نفح الطّيب"حمُد بن محّمد المقَّري مؤّرخ أديب حافظ له أ:  المقّري– )6(
 .3/301، تاريخ آداب اللغة العربّية: ، وجرجي زيدان1/320، خالصة األثرالمحّبي، : في

 .م1997 تحقيق إحسان عّباس، صدر عن دار صادر، طبعة جديدة، نفح الطّيب، – )7(
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 النّواجي البِن سناِء ويمكُن لي أيًضا أن ألمَح مباهاةً َمشِرِقيَّةً َمشِرِقيَّةً، وهَي ُمباهاةُ
" دار الطّراز"تابِه ، ولو بصورٍة غيِر ُمباشرٍة؛ وذلَك أنَّ ابَن سناِء الملِك لْم يضْع في ك)1(الملِك

شيًئا مْن موشّحاِت المصرّييَن أو الشّامّييَن ما عدا ما ينظُُمُه هو، فكأنَّ النّواِجي يريُد أْن يقوَل 
 .البِن سناِء الملِك إنَّ غيَرُه مَن الوشّاِحيَن في المشرِق قادٌر علَى نظِْم موشّحاِت جّيدةً

لِس ومَن الشّاِم ومصَر، ومَن القرِن الّسادِس، موشّحاتٌ مَن األند: ولّما كانت الحاُل كذلَك
عقود "والّسابِع، والثّامِن، والتّاسِع؛ لْم أجْد مناًصا مَن الحديِث عِن الموشّحاِت الّتي ضّمها 

بخصائِصها الموضوعّيِة والفنّّيِة صاِرفًا النّظَر عْن زِمِنها وبيَئِتها وشاِعِرها، إالَّ حيَن " الآلل
 . إلبراِز شيٍء لُه خُصوصيَّةُ القرِن أِو البيئِة أو الشّاعِريضطّرُّني األمُر

كما أنَّ هناَك ظاهرةً ينبِغي التَّوقُّفُ عنَدها قبَل الحديِث عِن التّشكيِل الموضوِعيِّ والفنِّيِّ 
أربعيَن موشًّحا في الُمعارضِة، وبهذا " عقود الآلل"للموشّحاِت وهَي المعارضة؛ فقْد ضمَّ 

ولْو مثَّلنَا بموشٍّح . ارضةُ بصماِتها في الغرِض والوزِن والِبنيِة الشّكلّيِة للموشِّحستترُك المع
واحِد قالُه أحُدُهم في الغزِل مَن البحِر المديِد ورويِّ الكاف مثالً، فإنَّ جميَع الموشّحاِت الّتي 

 . سيكوُن في الموضوِع والبحِر والّرويِّ نفِسِه-هاَمأو ُمعظ–عارضتُه 
 اعتباِر المعارضِة إعجاًبا مَن الُمعاِرِض بالُمعاَرِض، فقْد َعَدْدتُ الُمعارضةَ تعِزيًزا وعلَى

الخ، ...للموُضوِع والغَرِض والَوزِن، أْي ُيحسُب معه ألنُّه مثلُُه أو قريٌب منُه موضوًعا ووزنًا 
 واحٍد مْن بيَن خمسِة وال مناَص لي من اعتباِرها كذلَك، إذْ ال ُيمكنُِني أْن أتحّدثَ عْن موشٍّح

 .موشّحاٍت أخَرى عارَضتُْه مثالً
–وإذا ما استْحَضرنا في الذّهِن أنَّ العصَر المملوكيَّ بالذّاِت يحمُل في ميزاِتِه األدبّيِة 

 ، )2( قضّيةَ الُمعاَرضاِت-موضوعيا وفنّيا
لشاميَِّة قامتْ في األساِس على حتَى إنَّ بعَض الّدارسيَن قْد ذهَب إلى الَجْزِم بأنَّ الموشّحاِت ا

 الُمعارضِة قبَل أْن تستقلَّ

                                                 
، بالوفيات الوافيالّصفدي، : تُنظر ترجمته في. (هـ608، ت"دار الطّراز"له . بة اهللا جعفر الّسعدي، أديب شاعر ه– )1(
 ).4/238، شذرات الذّهب، وابن العماد، 1/55

 . وما بعدها152، الموشّحات في بالد الشّاممقداد رحيم، :  ُينظر– )2(
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، فال مناَص من الحديِث عِن الموشّحاِت كُلِّها ُمعاِرًضا وُمَعاَرًضا حتّى )1( بأشكال جديدٍة
 .تكتمَل الّصورةُ

" لعقود الآل"وتيسيًرا للبحِث ستكوُن الّدراسةُ الموضوعّيةُ والفنّّيةُ للموشّحاِت الواردِة في 
 :تحتَ العناويِن اآلتيِة

 .أغراُض الموشّحاِت: األّول
 .األغراض بيَن التّقليِد والتّجديِد: الثّاني
 .اللّغةُ والّصورةُ الشّعرّيةُ والموسيقَا: األسلوُب: النّاحيةُ الفنّّيةُ: الثّالث

 

 :أغراُض الموشّحاِت: األّول
واألغراُض . وٌُّر لُه في ناحيٍة مَن النّواِحيالموشّحاتُ فنٌّ أدبيٌّ لصيقٌ بالشّعِر، أْو هَو تط

. الخ...الشّعريةُ هَي تعبيٌر عْن حاِل اإلنساِن في فرِحِه وُحزِنِه ونُْزَهِتِه وِبيَئِتِه وُسوِقِه ومدينَِتِه 
َم ولّما كاَن اإلنساُن هَو الّذي ُيعبُِّر بالشِّعِر عْن ِتلَك الحاِل؛ فإنَّ اإلنساَن ذاتَُه هَو الّذي نظَ

واإلنساُن يتغّزُل ويمدُح .  فجاَءتْ لتعبَِّر عِن الحاِل نفِسها-كما نظَم األشعاَر–الموشّحاِت 
ويهُجو وَيرِثي ويصفُ وُيعاِتُب وُيداِعُب، وهذِه هَي أغراُض الشّعِر، وبالتّاِلي هَي أغراُض 

بْل . )2("األنِس والهناِءُوجَدتْ لتصفَ حياةَ اللّهِو و"لكنَّ الموشّحاِت . الموشّحاِت في الُعموِم
كاَن مَن الطّبيعي أْن تكوَن موُضوعاتُها في بداَيِتها وحتَّى في َمراحِلها التّاليِة ألصقَ بالثّالوِث 

، فما نصيُب هذِه األغراِض )3(الغزُل والخمُر والطّبيعةُ: الّذي ال انفصاَل لُه عنَد الُوشّاِح
 .للجدوِل اآلتي أْن يوّضَح ذلَك؟ يمكُن "عقود الآلل"وغيِرها في موشّحاِت 

 
 
 
 
 

                                                 
 .156، امالموشّحات في بالد الشّمقداد رحيم، :  ُينظر– )1(

 .301، في األدب األندلسي الّركابي، – )2(

 .12، الموشّحات األندلسّيةالقّوال، :  ُينظر– )3(
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 )3(جدول رقم 
 الموشّحات حسب األغراض

 العدد صفته الغرض
 59 صافًيا الغزل

 8 ممزوًجا  رئيًسااالغزل مقّدمة والمديح غرًض
 7 ممزوًجا  رئيًسااالغزل مقّدمة والخمر غرًض

 3 ممزوًجا الغزل مقّدمة والشّكوى
 2 ممزوًجا الغزل مقّدمة للمديح النّبوّي

 4 صافًيا الخمر
 1 ممزوًجا الخمر والطّبيعة

 1 ممزوًجا الخمر مقّدمة للمديِح
 1 صافًيا الهجاء
 1 صافًيا المداعبة
 1 صافًيا الّسخرية

 1 ممزوًجا المديح ويختم بهجاء
 89  المجموع

 :وعنَد ترجمِة األرقاِم إلى كلماٍت يمكُن أْن نستخلَص ما يأِتي
من حيثُ عدُد الموشّحاِت " عقود الآلل"احتلَّ الغزُل المرتبةَ األولَى في موشّحات : لغزل ا/أّوالً

أّما الموشّحاتُ الّتي كاَن الغزُل فيها . الّتي كاَن الغزُل فيها موُضوًعا مستقالًّ أو ممزوًجا بغيِرِه
لُمعارضِة في اثنيِن  نهَج ا فيهامستقالًّ، فقد كانتْ تسعةً وخمسيَن موشًّحا، نهَج الوشّاُحوَن

 .وثالثيَن موشًّحا منها
األنثوي والذّكرّي، وال : والمالحظُ أنَّ موشّحاِت الغزِل الّصافيةَ قْد تناولت الغزَل بنوعيِه

نكاُد نجُد فرقًا ُيذكُر بينُهما إالَّ حيَن يذكُُر الوشّاُح شيًئا عْن خُصوِصيَّاِت األنثَى كالّصدِر والكَفَِل 
فالُعيوُن لَدى . ، وما عدا ذلَك ال نستطيُع تمييَز الُمتغزَّل بِه هْل هَو ذكٌر أْم أنثَىوطوِل الشَّعِر

 االثنيِن تقتُُل بِسهاِمها، والّصدغُ
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ومَن .  بعذاِرِه، والجبيُن بلمعاِنِه، والتّشّوقُ إلى الِوصاِل، وحتّى الحديثُ عِن الفاحشِة
 :لآللاألشياِء الّتي تغزََّل بها وشّاُحو عقوِد ا

 :تناوَل الوشّاحوَن العيَن نفَسها بالحديِث والتّغّزِل، فهَي تارةً ُمَعْرِبدةٌ على ُمحبِّيها: العيُن
 )1(َخَذَتْ َعْينَاُه ِمنُْه الَعْرَبَدةْ             وفَُؤاِدي ُسكُْرُه َما ال ُيِفيقُأ

 :ُيخشَى منَها علَى األتقياِءأخرى      وتارةً 
  فتنِة األجفاِن          ِسْحَر الَحَدِقلَْو َأْرَسَل َربُّ

 )2(كانتْ فََسَدتْ َعِقيَدةُ اإليماِن          ِمْن كُلِّ تَِقيِّ
 :و تارةً ثالثة تسحُر األناَم

 ِبي َبْدُر تمٍّ للَعقِل قْد قََمـَرا
 وفاقَ شمَس النّهاِر والقَمَرا
 )3(وطَْرفُُه لَألنَاِم قَْد َسَحــَرا

، )4("ومْن شَرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُعقَِد. "فَها بالّسحِر متواصالً مَع اآليِة الكريمِةوهناَك مْن وَص
 )5(لْو َرنَا ِبالنَّاِظِر النَِّفِث     نَْحَو أهِل الكهِف ما لَِبثُوا: يقوُل

وا ولبثُوا في كهِفِهم ثالثمئٍة سنيَن وازَداُد"وفي الشّطِر الثّاِني تواصٌل مع اآلية الكريمِة 
 .)8( وبأنّها نرجٌس)7(َوُوِصفتْ بأنَّها شَبكةُ صيٍد. )6("ِتسعا

عْن نظرِة العيِن، ووصفتْ بأنّها سالٌح أْو " عقود الآلل"كما تحّدثَ كثيٌر مْن وشّاِحي 
 :ومْن ذلَك. سهاٌم قاتلةٌ، أْو سيوفٌ، وبأنّها تصطاُد األسَد

 وِفي الُجفُوِن السُّوِد ِبْيٌض ِحَداد

                                                 
 .86 موشّح ابن سهل رقم – )1(

 .55 موشّح ابن الّصائغ رقم – )2(

 .30 موشّح الّصفدي رقم – )3(

 .4 سورة الفلق، آية – )4(

 .16 موشّح الموصلي رقم – )5(

 .25 آية  سورة الكهف،– )6(

 .7 موشّح الّصفدي رقم – )7(

 .53 موشّح ابن الوكيل رقم – )8(
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 )1(ا اُهللا َمنَاَيا الِعبادأْوَدَعَه
 :وتطرَّقَ بعُضُهْم إلى النّظرِة الَوْسنَى، وكانتْ مجاَل إعجاٍب وتغزٍُّل، ومْن ذلَك

 وَمْن َجِهَل الَهَوى َزْهًوا َولَْهـًوا      فإنّي، والَهَوى قََسًما، ألهَوى
 )2(لُحْسِن َباِئــْن         وِسيَماَوِسيًما      َعلَيِه َرْونقٌ ل    غََزاالً فاِتَر األجفَاِن فاِتَن 

كما تحّدثَ الوشّاُحوَن عِن الكُحِل، ونسُبوُه في ِسحِرِه إلى بابَل في ِسحِرها تواصالً مع 
ولكنَّ الشّياطيَن كفُروا ُيعلُّموَن النّاَس الّسحَر وَما ُأنِْزَل علَى الَملَكيِن ِببابَل : "اآليِة الكريمِة

 : ذلَك، ومْن)3("هاروتَ وماروتَ
 أْهَواَك َمْعُسوَل القَُبْل     ُحلَو الشَّماِئْل
 )4(مألتَ عينَْيَك كُُحـْل     ِمْن ِسْحِر َباِبْل

الّسهُر : وهناَك أمراِن يتّصالِن بالعيوِن تناولهما الَوشّاُحوَن في مجاِل الغزِل، وهما
ْل يبِكي الُمِحبُّ إالَّ إذَا َوقَذَُه لهيُب والُبكاُء هَو مبالغةٌ في الشّكَوى وإظهاِر األلِم، وه. والُبكاُء

 :الغَراِم، وَبّرَح ِبِه ألُم الشّوِق؟ ومْن ذلَك
 )5(أَرى ُدُموعي كَالدَِّما َجاِرَيــْه     َعلَى َوْجنَِتي في َهَوى جاِرَيْه

 :ومْن ذلَك أيًضا
 )6(ِضي َمِعيَعِشَيتْ َعْينَاَي ِمْن طُوِل الُبكَا       وَبكَى َبْعِضي َعلَى َبْع

 :ومّما ورَد في السَّهِر
 )7(َما كَفَى؟ َحتَّى ُرقَاِدي        َحاِلفٌ أالَّ َيُعوْد

 :َمتَى َيُزوُل أَرقُُه؟: كَما يتَساَءُل الَوشَّاُح
 )8(َأتَُرى َيذَْهُب اَألَرقُ       َعْن ُمقلَِتي     وَيُزوُل الَهمُّ والقَلَقُ؟

 .عيِن تشبيًها بعيوِن المها، كما جَرتْ عادةُ الشّعراِءولْم أجْد في حِديثهْم عِن ال
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تحّدثَ الوشّاحوَن عْن ُحْمَرِة الخدِّ، ولْم يتجاوُزوا ذلَك إلى تشبيهاٍت أخَرى، أْو وصِف : الخدُّ
نَاِر وِفي حديِثِهم عْن ُحمرِة الخَدِّ شَبَُّهوُه بالُجلَّ.  حيَن التّقبيِل مثالً، أْو حيَن إبداِء صفحِتِهِههيئِت

وهَو زهُر الرُّمَّاِن األحمِر، وبالعندِم وهَو نباتٌ لُه زهٌر أحمُر، وبالشَّفِق األحمِر عنَد الغُروِب، 
 :ومْن ذلَك. وبالّدِم األحمِر، وكذلَك بالزُّنُْجفِْر وهَو صبغةٌ حمراء

 )1(ي خَدُِّك هذَا الَعنَْدميِلِكدتُ أْن أْعَدَم َصبِري ِعنَدَما     الَح 
 : ذلَكومْن

 واشْرْب، فقْد طَاَبتْ كُؤوُس الشَّراْب
 )2(علَى خُُدوِد تُنِْبتُ الُجلَّنَاْر       ذَاِت احمراْر     طَرََّزها الُحْسُن ِبآِس العذَاْر

وهَي الشّامةُ تكوُن في الخدِّ، وقْد شَّبُهوُه بالمسِك؛ ألنَّ لوَن المسِك أسوُد، ولْم َيتََعدَّ : الخاُل
 :ومْن ذلَك. ا التّشبيهوصفُُهم هذَ

 )3(فَريقُُه شَراْب    وثَغُْرُه ُحباْب    والِمْسُك خَالُْه
في " عقود الآلل"وقْد ألحَّ وشّاُحو . وهَو الشَّْعُر الّذي َينُبتُ في الصُّدِغ قبَل الُبلُوِغ: الِعذَاُر

والمالحظُ أنَّ التّشبيَه . َزَوْرُدووصفُوُه بأنُّه عقرٌب أو نمٌل، أْو ريحاٌن، أْو ال. التّغّزِل بالِعذَاِر
جاَء مْن اللّوِن الّداكِن، أْو مَن الشّكِل، فحيَن ُيشّبُه بالعقرِب أو النّمِل فإنّما هَو للشّكِل، وهَو 

فالالَزَوْرُد حجٌر كريٌم قاتُم اللّوِن، : أّما اللّوُن. تعرُُّج خطِّ النّمِل أو انحناُء ذَنَِب العقرِب
 : ُمْدهاّم، ومْن ذلَكوالّريحاُن أخضُر

 )4(والِعذَاُر األِنيقْ    الَزَوْرٌد َسِحيقْ
 :ومنُه أيًضا

 )5(ُمَعقَْرُب الصُّْدِغ    َساحُر الُمقَِل    غَزاُل ِسرٍب   ِبكُلِّ ِذي غَزٍل       يلعْب
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وفي . الرَُّضاِب عِن الشَّفتيِن واألسناِن و-كغيِرِهم مَن الشُّعراِء–كاَن حديثُ الَوشّاحيَن : الثّغُر
مجاِل الحديِث عِن الشَّفتيِن أكثَر الوشّاُحوَن مَن الحديِث عِن اللَّعِس، وهَو سواُد الشِّفِة باعتباِرِه 

 :ومْن ذلَك. صفةً ُمحبَّبةً في ثَغِر المرأِة
 َمْن ِلي ِبِه ألعُس ُحلُُو اللَّـــَمى    فاقَ الدَُّمى

 )1(   لـمَّا نََماكالغُْصِن في الرَّوِض، وبدِر السَّما
وقْد . خاّصةً إْن كاَن ِريقُها بارًدابأمَّا الرُّضاُب وهَو الرِّيقُ فهَو عالمةُ ُحْسٍن لَدى المرأِة 

ِمْن رِحيٍق َمخْتُوٍم، : "شَبَُّهوُه بالَعَسِل والرَِّحيِق الَمختُوِم ِبالِمسِك، تواصالً مَع اآليِة الكريمِة
 :ومْن ذلَك. )2("لَْيتَنافَِس الُمتَنَاِفُسوَنِختَاُمُه ِمْسٌك، وِفي ذلَك فَ

 )3(فالخَْصُر مْهُضوْم    والثّغُر َمنْظُوْم    ِفيِه ُرَضاٌب بْل َرِحيقْ    ِبالِمْسِك َمختوْم
 :ومنهم َمْن شَبَّهُه بالخَمِر، ومْن ذلَك

 لُه فٌم ما َدنا إلَيِه فَُم
 )4(َراُحُه شَِبُم: والخَدُّ، والرِّيقُ

 األْسناُن فنالتْ غيَر قليٍل مْن تغَزُِّل الَوشَّاِحيَن، وقْد وصفُوَها بانّها ُدَرٌر، ونُُجوٌم، وأمَّا
 :وأقُحواٌن، وحباُب الخَمِر، فمْن ذلَك

 ذُو ُرَضاٍب َضِريْب    ِللطِّال والضَّـَرْب
 )5(َيا لَُه ِمْن َحِبيــْب    َضاِحٍك َعْن َحَبْب

 : ومنُه أيًضا
 )6(ثَْل ثَغٍْر نَضََّدْه        ُأقُْحَوانًا ُعِصَرتْ ِمنُْه َرِحيقَْما َرأينَا ِم

لكنَّ الوشّاحيَن تحّدثُوا عْن جانٍب طريٍف يتعلّقُ بالفِم، وهَو ُعيوُب الكالِم واعتبُروُه 
 :ُعنُْصًرا جماِليا َيْصلُُح للغََزِل، ومْن ذلَك

 نَّعــْمَبْدٌر ِبِه قَـْد شَِقيـنَا    َوذَاَك َعنَّا ُم
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 وُيبِدُل الشِّيَن ِسينَا    غُنًْجا ِإذَا َما تَكَلَّـْم
 فقاَل لمَّا رآِنــي    علَى القَِبيِح ُمِصّرا....       

 )1(        إّسا تُقطّع ِقَماِسي      َأنَا َأُحلُّ ِلَباِسـي
 :ومْن ذلَك

 غُْصُن باٍن ِفي كَِثيِب نَقَا 
 ِسينُُه ثَاٌء إذَا نَطَـــقَا
 :قاَل ِفي ِفيِه، وقَْد َصَدقَا

 )2(   ُمثْكُر الُمثْطَاِر  ِمْن لَـــَعِث     وثَِحيقُ الِمثِْك ِلي نَفَثُ
 أي ُمْسِكر الُمسطار مْن لعٍس وسحيِق الِمسِك ِلي نفس

 :ومْن ذلَك. أّما الوجُه كامالً فهَو َبْدٌر وُصْبٌح، وشمٌس
 شَبيَه الشَّمِس ُحْسنًا وَسنَا َيا

 )3(َمْن َسمَّاَك شَمًسا ظَلََما    َأيُّ شَمٍس طَلََعتْ في ظُلَِمإنَّ 
أّولهما تشبيُهُه بدحيةَ : وهناَك أمراِن يستوقفاِن اإلنساَن في تشبيِه جماِل وجِه المحبوِب

الكلِبيِّ الّصحاِبيِّ الجليِل، الّذي كاَن جبريُل عليِه الّسالُم يأِتي أحيانًا علَى صورِتِه، وجاَء في 
 :لموشّحاِت في ذلَكا

 غُُصٌن ذُو اعِتَداْل    ُمورقٌ ِبالشَّعِر   ُمْزِهٌر ِبالَجَماْل   ُمثِْمٌر ِبالَبْدِر
 )4(َمْن لدحْيه شَِقيقْ   خَدُُّه كَالشَِّقيقْ

ومْن وقْد َسبقَ أْن تَناوَل الشّعُر التّقليِديُّ هذَا التّشبيه، . تشبيُه جماِل المحُبوِب بالصَّنَِم: وثانيهما
 :)5(ذلَك قوُل الُحَصِري

 َوكَفَى َعَجًبا أنِّي قَِنٌص    ِللسِّرِب َسَباِني أغَيُدُه
 )6(َصنٌَم للفتْنَِة ُمنتَِصـٌب    أْهواُه وال َأتََعبَّــُدْه
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 :في التّشبيِه بالّصنِم" عقود الآلل"ومّما ورَد في موشّحاِت 
 عامريُّ اللّفِظ طائيُّ الفَِم

 )1(ِه كَالصَّنَِمنادٌر ِفي ُحْسِن
 :ومْن ذلَك أيًضا. وال أجُد نُدرةً في جماِل الصَّنِم

 قَْد َبَراُه اُهللا كَْيفَ َيشَا
 )2(َصنٌَم نَاِهيَك ِمْن َصنَِم      َحاِئٌر ِفي خَدِِّه الخََجُل

 :ومْن ذلَك. بالشََّعِر واصِفيَن إيَّاُه باللَّيِل والظَّالِم" عقود الآلل"تغَزََّل وشّاُحو : الشَّْعُر
 )3(فَْرُعَها ِمْن فَْوِق غُرَِّتَها    فَُهَما كَاللّيِل والفَلَِق

 :ومْن ذلَك َأيًضا
 شَْعُرَك لَيٌل َوَوْجُهَك القََمُر

 )4(والّريقُ شَْهٌد ِفي ِضْمِنِه ُدَرُر
لُه تعليالً ، وهَو أمٌر الفتٌ لْم أجْد "عقود الآلل"لْم أجْد وصفًا للجيِد لَدى وشّاِحي : الِجْيُد

 .أستريُح إلَيِه
فالخْصُر :  َيْجمُع الوشّاُحوَن بيَن وصِف الرِّدِف ووصِف الخَْصِر كنِقيضيِن:الّردفُ والخْصُر

 في وصِف ِثقل الرِّدف ودقِّة -ومنهم الوشّاُحوَن–َوقَْد َبالَغَ الشُّعراُء . نحيٌل والرِّْدفُ ثِقيٌل
ا في امرأٍة حقيقّيٍة لكاَن منظُرها ُمْضِحكًا، لكنَّ ذلَك تقليٌد الخْصِر، بحيثُ لْو كاَن ذلَك متوفًِّر

 :ساَر علَيِه الشُّعراِء، ومْن ذلَك
 )5(وِرْدفُُه َأطْنََب َحتَّى َأثَاْر   كُثًْبا ِكَباْر    وخَْصُرُه َبالَغَ في االخِتَصاْر

 :ومْن ذلَك أيًضا
 ِفوناِعَمِة  األطـرافْ       غََدتْ نُْزَهةَ الطَّْر

 ُمَهفَْهفِة اَألْعطَـافْ        كَغُْصٍن علَى  ِحقِْف
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 شَكَتْ  ِثقََل األْرَدافْ        فََصاَحتْ ِمَن الّضْعِف
   )1(َواَحَرِبي  َواَحَرِبـي        َواَحَرَب أمِّي َوَأِبي

فُوُه بأنَُّه قَِضيٌب وقْد كاَن َمَحلَّ إعجاِب الوشّاحيَن وتغّزِلِهم، فوَص. وهَو قامةُ اإلنساِن: القّد
 :ومْن ذلَك. وغُصٌن

 ُوِلي التَّفنيِد َوْيَحكُُمَيا أ
 َأنَا ال ُأْصِغي ِلنُْصِحكُُم
 ِفي ثالٍث قْد َعَصْيتُكُُم

 )2(غََسٍق داٍج علَى فلَِق    ِفي قَِضيٍب َزانَُه الَهَيفُ
 :التّغّزُل بالمذكِّر

ولْم ُيْعرفُ عِن العرِب . غّزِل بالُمذكِّرمَن الموُضوعاِت الّتي تلحقُ بالغزِل موضوُع التّ
فلمَّا جاَء العصُر العّباسي، وكثَُر الغلماُن مْن غيِر العرِب . قبَل العصِر العّباسيِّ التّغّزُل بالُمذكِّر

وقْد سّماُه . في الُبيوِت خدًما وتابعيَن ظهَر مَن الشّعراِء َمْن يصفُ جماَل الذّكِر ويتغّزُل فيِه
لْم َيْعِرف العرُب الميَل إلى الجنِس : "حيثُ قاَل" الميل إلى الجنِس الشّاذّ"فى هّدارة محّمُد مصط

 .)3("الشّاِذ قبَل العصِر العّباِسي
وقْد عّدُه بعُض الباحثيَن مْن أعرِق األغراِض في الُموشّحاِت الشّامّيِة وأبرِزها على 

 .)4(اإلطالِق
فقْد سبقهم األندلسّيوَن إليِه، حيثُ . يَن في هذا المجاِلولْم يكْن شعراُء مصَر والشّاَم مبتِدِع

وفي تعليِل ذلَك يَرى بعُض الباحثيَن أنَّ البيئةَ المختلطةَ قْد تكوُن . أكثُروا القوَل في الغلماِن
سبًبا في ذلَك؛ ألنَّ العرَب لم يعرفُوا الغزَل بالمذكِّر إبَّاَن صفاِء ُمجتمعهم من العناِصِر الّتي 

َجتْ بِه ابتداًء مَن العصِر العّباسي، بْل ويذهُب الباحثُ إلى أنَّ عادةَ التّغّزِل بالغلماِن كانتْ امتَز
 .)5(ظاهرةً ُمتفشّيةً في المجتمِع األندلسي، أسرفَ الشّعراُء في تصِويِرها

                                                 
 .23 موشّح ابن نباته رقم – )1(

 .10 موشّح ابن اللبانة رقم – )2(

 .196، اتّجاهات الغزِل في القرِن الثّاني الهجري – )3(

 .285، هـ12ذ نشأتها حتى نهاية القرِن الموشّحات في بالد الشّام منمقداد رحيم، :  ُينظر– )4(

 .53،54موضوعاته وفنونه، : األدب األندلسيالشّكعة، :  ُينظر– )5(
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كما –انُوا  عنَد الفقهاِء والعلماِء الّذيَن كةخاّصبوحاوَل باحثٌ آخُر تعليَل التّغزُِّل بالغلماِن 
 أكثَر تعّرًضا للغلماِن ِمْن غَيِرِهم ِبُحكِم اشِتغاِلِهم بالتّدريِس وإلقاِء الُمحاضراِت -يَرى الباحثُ

على طلبِة العلِم الّصغاِر الّذيَن تبدو عليِهم مظاهُر الجماِل والنّعومِة ولطافِة الحديِث، ويَرى أنَّ 
بل . عجاِب بهم والتّقرُِّب إليِهم والتَّغَزُِّل بهماختالطَ الُمدّرسيَن بهم طويالً يبعثُ على اإل

 باإلضافِة إلى حياة الحروِب والحرماِن الجنسي، -كما قاَل–ويتجاوُز ذلَك إلى وقوِع المحذوِر 
ويَرى أنَّ تحجَُّب المرأِة أو أنّها لْم تكْن في الموضِع الالّئِق كاَن سبًبا في ظاهرِة التّغّزِل 

 .)1(بالِغلماِن
فهَو َيْزُعُم أنَّ . هذه المحاولِة لتعليِل الظّاهرِة وقَع الباحثُ في أحكاٍم غيِر دقيقٍةوفي 

عدم وجود المرأة في الموضع الالئِق وأنّها رهينة الحجاب "عالقَةَ المتعلّميَن بالمعلّميَن مع 
وال أدري ماذَا . قال كاَن سبًبا في التّغّزِل بالِغلماِن، بْل والوصوِل إلى المحذُوِر كما )2("الشّديد

فإْن لْم يكن الحجاُب الشّيَء الالّئقَ فهْل تكوُن دوُر الخَنَا ! يعني بالمكاِن الالّئِق وال أيَن هَو؟
المكاَن الالّئقَ؟ اْم هْل ُيريُد مَن المرأِة أْن تتُرَك حجاَبها وبيَئتها لتختلطَ بالّرجاِل فيتحَوُل الغزُل 

 .إلَيها ويخفُّ عِن الِغلماِن؟
وهناَك تبريٌر آخُر للظّاهرِة يَرى فيِه صاحُبُه أنَّ الشّاعَر العفَّ عِن الغََزِل بالُمذَكَِّر كاَن 

فمساُسُه . ، وهَو تبريٌر َيمسُّ الظّاهرةَ مْن بعيٍد لكنُّه غيُر دقيٍق)3(ال ُيقَْرأ ِشعُرُه، وال ُيهتَمُّ بِه
.  يتقّبُل مثَل هذا الكالِم ويميُل إلى مثِل هذا الغزِلللظّاهرِة يعِني أنَّ المجتمَع بصورٍة عاّمٍة كاَن

 .وأمَّا عدُم قراءِة ِشعِر الشّاعِر الَعفِّ إْن لَْم َيتَغَزَّْل بالِغلماِن فيحتاُج إلى دليٍل
والغزُل بالُمذكَِّر يقُوُدنا إلى التّعبيِر الماِجِن والمعنَى الماجَن، وهَو ما شاَع في كثيٍر مْن 

 ".د الآللعقو"موشّحاِت 
ويرى عبد  العزيز عتيق أنَّ الُمجوَن يشيُع عندما ترقُّ الحضاَرةُ، وتِقلُّ الّضوابطُ في المجتمِع، 

 ويستنيُم النّاُس إلى الدَّعِة والتّرِف

                                                 
 .423، هـ12الموشّحات في بالد الشّاِم منذ نشأتها حتَى نهاية القرِن مقداد رحيم، :  ُينظر– )1(

 .423، نفسه – )2(

 .270، نفسه – )3(
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والّرأُي نفُسُه يراُه هيكُل، إذْ يعتبُر أّن الُمجوَن ينشطُ . )1( واالستمتاِع بمباهِج الحياِة ولذاِئِذَها
 .)2( التّحلِّل في المجتمِع، وميِلِه إلى اللّهِو، وإقباِلِه على الُمتَِع الِحسِّيَِّةنتيجةَ

وما مْن شكٍّ في أنَّ انتشاَر أدٍب ما وشُُيوَعُه بيَن النّاِس دوَن رفٍض أْو إنكاٍر مَن الّذيَن 
 األدِب الَمرفوِض مْن ا أو ُيغّيُروا،وأّن احِتضاَن الُمصنَّفاِت والكُتُِب مثَل هذَاويجُب أْن ُينكُر

جهِة أخَرى؛ يدلُّ علَى أنَّ هذَا االتّجاَه كاَن مقُبوالً في الُمجتمِع، مقبوالً مْن قبِل العاّمِة 
ال ُينكرُه .  كبيٌر في الواقِع-كما يقوُل أحُد الباحِثيَن–والخاّصِة على حدٍّ سواٍء، وأنَّ َرِصيَدُه 

 .)3(لماُء واألدباُء والُحفّاظُأحٌد، بْل نَظََم ِفيِه الفُقهاُء والُع
وليَس هناَك مْن جديٍد في الحديِث عن الغالِم، إنّما يتحّدثُوَن عْن صباحِة وجِهِه وِعذَاِرِه 

 .ِفي خّدِِّه، ويتشّوقُوَن إلى ِلقاِئِه وِوَصاِلِه، ويشكُوَن ِمْن ِهجراِنِه وصدِِّه ونُفُوِرِه
 يجُد ضميًرا واِحًدا أو وصفًا يدلُّ على أنَّ الغزَل ويتصفُّح القاِرُئ موشّحاٍت بكاِمِلها فال

 .في الُمؤنِّث، بْل كلُُّه في الُمذكِّر، وعليِه فالالَّفتُ في الموضوِع هَو الكثرةُ وليَس ابتداع الفكرِة
 

 :الخمُر والطّبيعةُ/ ثانًيا
 عِن الغزِل منفصالً وقْد تحّدثتُ. الغزُل والخمُر والطّبيعةُ ثالُوثٌ شَكََّل ميدانًا للموشّحاِت

" عقود الآلل"ولْم أجد الطّبيعةَ في موشّحاِت . عِن الخمِر والطّبيعِة لكثرِة موشّحاِت الغزِل
ولّما كانت . غرًضا مستقال، بْل تناولَها الوشّاحوَن ضمَن وصِفِهْم لمجالِس لهِوِهم وشُرِبِهم

هناِء والّسروِر؛ فإنَّ الغزَل هَو أنسُب الموشّحاتُ ذاتَ ارتباٍط بالغناِء، ونُِظَمتْ للغناِء وال
الموضوعاِت للّسروِر والهناِء، لكنَّ الخمَر كاَن مْن مستلزماِت سهراِت الِغناِء والّسروِر؛ لذلَك 

ثُمَّ جاَء َدوُر الطّبيعِة لتحتَضَن . دخَل الخمُر موضوًعا لُه حُضوُرُه البارُز في الموشحاِت
وقْد نقَل األمراُء هاتيَك المجالَس إلى قُُصوِرِهم وحداِئِقِهم، فلْم . راِبمجالَس الِغناِء والهناِء والشَّ

 .ُيغفل الوشَّاحوَن وصفَ تلَك األماكِن، وِمْن ثَمَّ صارتْ ُعنُصًرا موُضوِعيا في الموشّحاِت

                                                 
 .241، ندلس األ العربي فياألدب:  ُينظر– )1(

 .247، األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة:  ُينظر– )2(

 .426، هـ12الموشّحات في بالد الشّاِم منذ نشاتها حتَى نهاية القرِن مقداد رحيم، :  ُينظُر– )3(
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أربعةً فقطْ، " عقود الآلل"وقْد جاءت الموشّحاتُ الّتي كاَن الخمُر موضوَعها الّرئيِس في 
 حين دخَل الخمُر مَع الغزِل في سبعِة موشّحاٍت، كاَن الخمُر غرًضا ثانويا فيها، ومَع في

وبهذَا يكوُن . الطّبيعِة في موشٍّح واحٍد، ومَع المديِح في موشٍّح واحٍد كاَن الخمُر أيًضا ثانويا
وقْد كاَن . ًحاعدُد الموشّحاِت الّتي تناولت الخمَر صافيةً أْو ممزوجةً هو ثالثةَ عشَر موشّ

. للطّبيعِة دوٌر في هذِه الموشّحاِت؛ لذلَك جعلتُ الحديثَ عِن الطّبيعِة ضمَن الحديِث عِن الخمِر
وقْد تحّدثَ الوشّاحوَن عِن الخمِر مْن حيثُ ِصفاتُها وأسماُؤها ووقتُ شُرِبها، وندماُؤها والّسقاةُ 

 .واألواني
 : بالخمِر العتيقِة في غيِر موشٍَّح، ومْن ذلَكففي مجاِل صفاِت الخمِر تَغَنَّى الشّعراُء

 انَهْض وَباِكْر للُمَداِم الَعـِتيقْ
 )1(في كْأِسها تَبُدو كَلَوِن الَعِقيقْ

 :            ومْن ذلَك
 إلَيَّ ِبكْأِسَك األشَْهى ِإلَيَّا     وال تَْبخَْل ِبَعْسَجِدها َعلَيَّا

 )2(ُمعتّقةً تَُدوُر علَى النََّداَمى
أّما .             ولونُها قاتٌم كَالَعْسجِد أو العِقيِق أو العسِل، واألمثلةُ الّسابقةُ توّضُح ذلَك

وقتُ شَراِبها، فقْد تفاوتَ الوشّاُحوَن في تفضيِل وقٍت علَى آخَر، ففي حين ُيفضُِّل بعُضُهم 
 :الشُّْرَب باِكًرا

 )3(َراْح    فَما علََى أهِل الَهَوى ِمْن ُجنَاْحَباِكْر إلَى اللّذَِّة واالصِطباْح    ِبشُْرِب 
 :نجُد آخَر ُيفضُِّل أْن َيشْرَبها مساًء

 )4(َصاَح الهَزار   قُْم نُحثُّ الكُُؤوس   قَْد تََولَّى النََّهاْر   فاْجُل بنتَ القُُسوٍس! َصاِح
 فصُل تفتِّح األزهاِر، وفصُل الّربيُع هَو الفصُل الُمَحبَُّب للشُّرِب، وال غرَو في ذلَك، فهَو

 :ومْن ذلَك. وتغنِّي األطياِر، وبعِث الحياِة في الطّبيعِة
 

                                                 
 .4 موشّح ابن سهل رقم – )1(

 .22 موشّح ابن نباته رقم - )2(

 .4 موشّح ابن سهل رقم – )3(

 .35ح ابن الوكيل رقم  موشّ– )4(
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 قُْم إلى اللَّذَّاِت بـاِدْر      فقْد وافَى الرَّبيُع ِبكُلِّ نــاِدْر! نَديِمي
 )1(وَأشَرقَت األَزاهـُر كَالزَّواِهْر      ونهُر الرَّوِض لألحَزاِن ناِهْر

 :ومْن ذلَك أيًضا
 ّيها الّساِقي أِدْر أقَداَحنَا    وِبالطِّال َجدِّْد لنا أفَراَحناأ

 أفَراَحنا بالّراِح َجدِّْد يا خَِلـــــيْع
 واعِص النَُّهى، وللنََّدامى كُْن ُمِطـيْع
 )2(واْسَمْح لنا بالفضِل، قْد وافَى الرَِّبيْع

 :ومْن ذلَك
 أِدْرها بيَن ألحـاٍن  وَزْمِر

 )3( َزْهٍر وقَطَْرعلَى ُدّريِن ِمْن
ويجُب أْن . وقْد كاَن الحديثُ عِن الّساِقي مَن العناِصِر الّرئيسِة في الحديِث عِن الخمِر

 :فمن ذلَك. يكوَن الّساِقي جميالً رشيقًا لطيفًا، وحّبذَا لو كاَن تُرِكيا
 بكَفِّ ظَبٍي ِذي قَواٍم َرِشيقْ

 )4( اللّواْح-مْن َوجِدي علَيه–ْدِر الْح   َعصيتُ ُمَهفْهِف القَاَمِة طَاوّي الِوشاْح   كَالَب
 :ومْن ذلَك

 )5(مْن كفِّ ظَبٍي كََبْدٍر   ِفي التُّرِك ناِمي الغُُروِس
فال شكَّ في أنَّها عنَدهم ِمْن عناصِر الطَّرِب والّسروِر، لكنَّ ! أّما لماذَا يشربوَن الخمرةَ؟

 : ومْن ذلَكبعَضهم َيشرُبها ليستريَح أو ِليسكََر فقطْ،
 شَُعاُعها ِبكَفَّْي   ُيخِرُجِني مَن الغَيّْ   وقَْد شَِربتُها كَْي

 )6(تُوِقَعِني في َسكرةْ   تَجِذُبِني ِبِعطْفَيّْ

                                                 
 .20 موشّح ابن حبيب رقم – )1(

 .71 موشّح ابن حبيب رقم – )2(

 .22 موشّح ابن نباته رقم – )3(

 .4 موشّح ابن زهر رقم – )4(

 .39 موشّح ابن نباته رقم – )5(

 .69 موشّح ابن سناء الملك رقم – )6(
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لكنَّ بعَضهم قْد بالغَ في تمِجيِد الخمرِة مبالغةً بغيضةً غيَر مقبولٍة، إذْ عدَّها سبَب خُلُوِد 
 :آدَم في الجنِّة

 واْب     غَْيُر خمِر النَِّديـْملَْيَس عنِدي َص
 فهَي لُبُّ اللّــباْب     ِمَن الزَّماِن القِديْم
 آدٌم في التّــراْب     ناَل منها  النَِّعـيْم

 )1(   وَسلْم ِمْن ُعكُـوْس     ولُه الخُلُد داْم     ِبُسُجود الّرؤوْسصاْرولُه الخلُد 
 :كالماِء واألزهاِر واألطياِر، ومْن ذلَك:  الوشّاُحوَنأّما الجّو الطّبيعي للشُّرِب، فقْد وصفُه

 طِرَب الّدوُح مْن ِغنا القُْمِري   فرقَْصَن الكُؤوُس بالخمِر
 تْوقياُن الطّيوِر قْد غَنَّ

 وعِن المْوُصوِل قْد أغْنَتْ
 وإليها أرواُحنا حنَّتْ

 والمثاِني بالضَّرِب قْد أنَّتْ
 )2( نَقّطَتْ للرِّياِض بالزَّهِروأكُفُّ الغََماِم بالقَطِْر   

ولم تَخرْج الموشّحاتُ األخَرى عْن وصِف غناِء الطّيوِر، وصوِت خريِر الماِء، وتساقِط 
المطِر، ووصِف حركِة األشجاِر، ومجالِس اللّهِو على ِضفاِف األنهاِر، ووصِف الحدائِق 

 .وأزهاِرها
 

 :المديُح/ ثالثًا
ويبُدو لي أنَّ األمراَء . حاِت بعَد الِغناِء والخمِر والطّبيعِةدخَل المديُح إلى أغراِض الموشّ

الّذيَن جلُبوا المغنّيَن والوشّاحيَن إلى قُُصوِرهم وحدائِقِهم للِغناِء والسَّمِر والمناَدَمِة، قْد أغَْروا 
 .فانطلقُوا ماِدِحيَن لهم. الوشّاحيَن، فكاَن ال ُبدَّ للوشّاحيَن مْن شُكِر هذِه النِّعم

                                                 
 .35 موشّح ابن الوكيل رقم – )1(

 .44م  موشّح الّسروجي رق– )2(
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ُيشكُِّل َمْعلًما بارًزا، فقْد جاءتْ الموشّحاتُ " عقود الآلل"ولْم أجد المديَح في موشّحاِت 
وقْد . الّتي ضّمت المديَح قليلةً نسبيا، وجاَء المديُح ممزوًجا بالخمِر أو الغزِل ولْم َيِرْد ُمستقالًّ

ى اُهللا عليِه وسلَّم عشرةَ كانتْ الموشّحاتُ الّتي تناولت مديَح األشخاِص غيَر النّبّي صلّ
موشّحاٍت، قُّدَم لثمانيٍة منها بالغزِل، وقُدَِّم لواحٍد منها بالخمِر، وَبَدَأ أحُد الموشّحاِت بالمدِح ثمَّ 

 .أّما المديُح النّبويُّ فقْد جاَء في موشّحيِن. خُِتَم بهجاء
 عليِه وسلَّم، واألمراُء، النّبيُّ صلّى اُهللا: ثالثة" عقود الآلل"والممدوُحوَن في موشّحاِت 

فهَو الجليُل، الماجُد، ماحي : وكاَن مدُح الّرسوُل صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم بذكِر ِصفاِتِه. والقضاةُ
 . في الشّعِر التّقليِدي في المداِئِح النّبويَِّة نفسهاالكُفِر والّضالِل، والحاُل

 :ومْن موشّحاِت المديِح
 ى    فَِبـِه َمولًى جِليْلِفي ُرَبى واِدي الُمَصلَّ

 َمْن علَيِه اُهللا صــلَّى     وِبِه  نَجَّى الخَِليْل
 سيًِّدا  وافَى َرِحيـًمـا     شَأنُُه شأٌن َعِظيْم
 إْن َيكُْن موَسى كَِليـًما     فهَو ِخلٌّ ِمْن قَِديْم
 )1(أْو يكُْن ُربِّْي  يِتيــًما     أفْخََر الدُّرَّ اليِتيْم

 :لَكومْن ذ
 فُحبُُّه ُموِجُب انِشَراِحي    راِحْي        َيشِْفي الخََبـاْل
 )2(ألنَُّه صاِحُب  السَّـماِح  ماِحـْي        ِللكُفِر والضَّالْل

 
إنَّ الخليَل عليِه الّسالُم قْد :  أنَّ هناِلَك ُمبالغاٍت في مثِل هذا المديِح كقوِلِه فيوال شكَّ

 . محّمٍد صلّى اُهللا عليه وسلَّمنُّجَي مَن النّاِر بفضِل
 
 
 
 

                                                 
 .75 موشّح الواسطي رقم – )1(

 .76 موشّح الواسطي رقم – )2(
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 صاحُب حماة بالمداِئِح الكثيرِة، حيثُ جاَء مدُحُه ِفي )1(أّما األمراُء فقْد حظَي الُمؤّيُد
 وشّاحيَن ، وقد كاَن سمًحا كِريًما، إضافةً إلى كوِنِه عاِلًما لعّدةِة موشّحاٍت تسعالعقوِد ِفي 

 :ومْن ذلَك.  الشّعراَء فانطلقت ألِسنَتُُهم بمدِحِهوشَاِعًرا أيًضا، كما أنُّه قد قرََّب
 مِلٌك عمَّ الوَرى بالِمنَِن
 وكَفَاهْم َمْرتََباِت الِمَحِن
 ظَاِهُر اإلسراِر شهُم الَعلَِن

 راقََب اَهللا، وَأْسَدى الِمنَنَا    فَُهَو الَوْسِميُّ ِفينَا والَوِلّي
 كرُم األخالِق مْن َمذَْهِبِه

 ُد ِمْن َمطْلَِبِهوالُعال والُجو
 )2(َيا أماِني الَوفِْد ُهنِّيِت ِبِه

 :والممُدوُح أيًضا
 ُمّؤيٌَّد ِفي ُعـال مراِتِبـــــِه      يتّضُح الُملُْك ِمـــْن َمنَاِقِبِه
ـِِه     ثُمَّ َسقَاَها َحـــيا َمَواِهِبـِه  إذَا طََوى األرَض في كَتَاِئبــ

 )3(وذَلَّلـها        قَطْــفًا     ِمْن بعِد أْن كاَد ُيَزلِزلُها        خَْسفًا             أنبتَ أْزَهاَرها 
 .وهكذَا تدوُر معاِني مديِح األمراِء حوَل الّسيادِة والكرِم والشّجاعِة ومخافِة اِهللا

وقد ُمدَح . )4(والممدوُح فيِه ابُن غُراب. أّما مديح القضاة فقد جاَء في موشّح واحٍد
وهَي صفاتٌ . لّرأِي، واإلجالِل والحياِء، وخشيِة اِهللا تعالى، وتطبيِق الكتاِب والسُّنَِّةِبصواِب ا

 : بالقُضاِة-بال شّك–تليقُ 
 أْعِني فتَى غُراْب   ذَا الرَّأِي والصَّــواْب   َجلَّــــتْ ِخاللُْه
 َمْن زاَن منِصَبُه اإلجالُل والخَفَُر   ِلخشيِة اِهللا في ِسرٍّ وفي علِن

                                                 
ت (، "أبو الفداء"، وهو الُملقُّب "المختصُر في أخباِر البشِر"لُه . سماعيل بن علي صاحُب حماة، مؤّرخ جغرافّي إ– )1(

 .1/371، الّدرر الكامنة، والعسقالني، 1/16 فوات الوفياتتُنظر ترجمته في الكتبي؛ ). هـ732

 .9 موشّح ابن نباته رقم – )2(

 .28 موشّح ابن نباته رقم – )3(

، تُنظر )هـ799ت( اتّصل بخدمِة األميِر جماِل الّديِن محّمِد بِن علّي، قاٍضإبراهيم بن عبد الّرازق،:  ابن غراب– )4(
 .13/156، والنّجوم الّزاهرة، 1/106، المنهل الّصافيترجمته في ابن تغرى بْرَدى، 
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 )1(وَمْن ِبِه في الَبراَيا ُيْضَرُب الَمثَُل  إذْ قاَم بالفَْرِض للعلياِء والسُّنَِن
 :الهجاء/ رابًعا

، كاَن فيها أقرَب إلى الُمعاتبِة القاسيِة، "عقود الآلل"جاء الهجاُء في ثالثِة موشّحاٍت في 
 في موشّحيِن )2(جَي ابُن حّجةَومَن الموشّحاِت الثّالثِة ُه. لكنُّه وصَل إلى اإلقذاِع واإليالِم

 :اثنيِن، ومْن ذلَك
 وُربَّ غيداَء  كاِعْب    عليَّ باللّحِظ  صالتْ
 َمّجانةٌ  وتُداِعــْب    َدنَـتْ إلـيَّ ومالتْ
 لّما رأتِنَي راكــْب    على ابِن حّجةَ قالتْ

 يا َمْن حماُرو َمَحنّي    ولُو جالجِل تُغـنّي"
 )3("   عليِه وعبُدو تَُصفِّقْ    وقُودو بألف ِمقَوْدخلّي المشيب األعوْر  

 :ومَن الموشِّح الثّاني الّذي ُهِجَي بِه ابُن حّجةَ
 لْو تحقّقتُ بأنّي     أشعُر النّاِس ِبظَنِّي    كابِن ِحجَّةَ الِمَحنّي

 )4(فََرًحا حلقتُ ذَقِني
 أحُد الباحثيَن أْن ابْن حّجةَ كاَن وال أدِري ِسرَّ هذا التّحامِل على ابن ِحّجةَ، وقْد أوضَح

 .)5(ُمبرًِّزا وفيِه ِكْبر، مّما جعلُه ُعرَضةً أللسنِة الكِثيِريَن
وهناَك موشٌّح ثالثٌ فيِه ُمداعبةٌ قاسيةٌ ألحِد أصحاِب الوشّاِح دوَن ذكٍر السِمِه، استخدَم 

 : ومْن ذلَك. فيِه العباراِت القاسيةَ بل والبذيئةَ أحيانًا
  هذا وحقِِّك ُحبِّـــي      لوال عذَاُب الحريــِق      

 لكنتُ أجعُل  دأِبــْي      أكَْل الحِشيِش  الّسحيِق
 وكنتُ أنكُح َصحـِبي       في ُبكرٍة وغَُبـــوِق

 دْع الّريا والّسقاعـةْ       ونحِّ َعنِّي وَعـــدِّي....          
                                                 

 .42 موشّح ابن مكانس رقم – )1(

ت            خزانة األدِب، وبلوغ األمِل، : مْن مصنّفاِتِه. تقّي الّدين بن علّي الحموّي، وشّاح زّجال:  ابن حّجة– )2(
 .1/164، البدر الطّالع، والشّوكاني، 11/53، الّضوء الالّمعتُنظر ترجمتُُه في الّسخاوي، ). هـ837(

 .80اط رقم  موشّح ابن الخّر– )3(

 .81 موشّح العطّار رقم – )4(

 .14رضا القُرشي، : محققلل،  بلوغ األمل: تحقيق كتابمقّدمة:  ُينظر– )5(
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 )1(ُه مْن كُلِّ ُبـــدِّ...       وحقّ سورة َبــراةْ       نَا 
 -كما قاَل في الموشِّح–وهكذا تصُل الُمعاتبةُ إلى اإلسفاِف واإلقذاِع، حتّى َيستَِسّن الخالعةَ 

 . وينكَح َصحَبه، وما ذاَك إالَّ إغاظةً لَمْن ُيعاِتْب
وجاءت في موشح واحد تمثل في رصف كلمات بحيث ال تؤدي إلى معنى ذي   :السخرية/ خامًسا 

 .ة ، وال مضموَن فيه؛ لذلك سأتحدث عنه في مجال التجديد قيم
وكان في يتناوُل الفاحشةَ، والخيانةَ الّزوجّيةَ، وجاء على لسان الرجال والنّساء  :المجون / سادًسا 
 .  وقد فّصلت القول فيه في مجال التجديد.  سواء 
 :األغراُض بيَن التّقليِد والتّجديِد: الثّاني

 على الغناِء )2(اطُ الموشّحاِت بالغناِء، وقْد كاَن للتّجديداِت الّتي أدخلها ِزرياُبال َيخفَى ارتب
أصبحت الحاجةُ ماّسةً إلى لوٍن جديٍد من الشّعِر ُيواكُب "شكالً وأداًء أثٌر كبيٌر على الشّعِر، حتّى 

 .)3("الُموِسيقا والغناَء في تنّوعِهما، واختالِف ألحاِنهما، فكانت الموشّحات
لكنَّ الموشّحاِت لْم تبقَ مقصورةً على الغناِء والطّرِب ومجاِلِس األنِس، بل تعّدتْ ذلَك 
إلى األغراِض المعروفِة في الشّعِر التّقليدي، فنُِظمتْ موشّحات في المديِح والوصِف والّزهِد 

 .)4(والّرثاِء وغيِرِها
للموشّحاِت على ألسنِة النّاِس، كما إنَّ الوشّاحيَن أدركُوا الّرواَج الواضَح : ويمكُن القوُل

إن -لمُسوا إعجاَب العاّمِة والخاّصِة بها حيَن نُِظَم بها ِشعُر الغزِل والغناِء فكاَن ال ُبدَّ لهم 
 ِمْن أن َينظُُموا -أراُدوا لِشعِرِهم السَّيرورةَ؛ ألّن موسيقَا الموشِّح تجعلُه أْسَيَر بيَن النّاِس

وال يغيُب عِن الّدارِس الُمتَأمِِّل أنَّ الموشّحاِت كُلَّما تعّرضتْ . حاِتاألغراَض في قالِب الموشّ
 وهَي–لألغراِض الّتي ارتبطَتْ ِبها أصالً 

                                                 
 .82 موشّح ابن الخّراط رقم – )1(

ِل علي بن نافع، مولى المهدي العّباسي، كاَن حسَن الّصوِت جّيَد الغناِء، أدخَل على الغناِء تحسيناٍت في الشّك:  زرياب– )2(
، نفح الطّيبوالمقّري، 4/354، األغانيتُنظر ترجمته في األصفهاني، ). هـ230ت. (واألداِء، ذاَع صيتُُه في األندلِس

2/749،. 

 .256، األدب األندلسي من الفتح حتّى سقوط غرناطةمنجد مصطفى بهجت، : ، وينظر148، األدب األندلسي هيكل، – )3(

 .262، ندلسي من الفتح حتّى سقوط غرناطة األدب األمصطفى بهجت،:  ُينظر– )4(
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كما كانت أْسَيَر . )1( بدا تأِثيُرها أوضَح وكانتْ أعلقَ بالنُّفوِس- الغناُء واألنُس والطّرُب
 .لتّكلِّفعلى األلِسِنِة، وأقرَب إلى الطّبِع وأبعَد عِن ا

 موشّحات في أغراٍض -كما مرَّ بنا في دراسِة األغراِض–" عقوُد الآلل"وقْد تَضمََّن 
فهْل كانتْ المضاميُن الّتي تناولتها األغراُض تقليدّيةً ُمتداولةً من قبل، أْم فيها شيٌء . متعّددٍة

 .ايةُ بالغزِلجديٌد؟ هذا ما سيحاوُل الباحثُ تلمَُّسُه في هذه الّسطوِر، وستكوُن البد
 : الغزل

تناوَل الوشّاحوَن الغزَل األنثويَّ كما تناولوا الغزَل بالمذكِّر، ومن مضاميِن ذلَك الغزِل 
ومْن . وهَو معنى قديٌم سبقَ للشّعراِء أْن تناولُوُه. وصفُ الوجِه بالشّمِس أو النّوِر أو القمِر

 : كأنَّ الشّمَس حلّت رداَءها عليِه الّذي وصفَ وجَه محبوبِه بأنُّه نقيٌّ)2(هؤالِء طرفةُ
 )3(ووجٌه كَأنَّ الشّمَس حلَّتْ ِرداَءها     عليِه، نقيُّ اللّوِن لْم َيتَخَدَِّد

 :)4(وكذلَك وصفَها النّابغةُ
 )5(بيضاُء كالشّمِس دامتْ يوَم أْسَعِدها    لْم تُؤِذ أهالً، ولْم تَفَْحشْ على جاِر

شِرقٌ ُمزِهٌر، هَو وصفٌ قديٌم ألحَّ عليِه الشّعراُء، لكنَّ األمَر ووصفُ الخدِّ بانُّه أسيٌل ُم
. الالّفتَ هَو الحديثُ عِن الِعذَاِر والخاِل، وليَس الالّفتُ هَو الِجدَّةُ بقدِر ما هَو اإلكثاُر مْن ذلَك

ا الخاُل أّم. حيثُ بالغَ الوشّاحوَن في وصِف الِعذَاِر وصّوروه بأنُّه عقرٌب أو نمٌل أو حرفُ الٍم
 وقْد أكثَر الشّعراُء مْن هذا المعنَى. فهَو مسٌك وعنبٌر

                                                 
 .303، في األدب األندلسيجودت الّركابي، :  ُينظر– )1(

شاعر جاهلّي من الطّبقِة األولى، اتّصَل بالملِك عمِرو بِن هنٍد ثّم قُتَل في البحرين سنة :  طرفة بن العبد البكري– )2(
  .49، الشّعر والشّعراءابن قتيبة،  و1/94، بجمهرة أشعار العرلقرشّي، اترجمته في : تُنظر. هـ.ق60

 .23 ديوان طرفة، – )3(

زياد بن معاوية الذّبياني، شاعٌر جاهلّي من الطّبقِة األولى، كاَن حكًما بين الشّعراء في سوِق ُعكاظ، حظي عنَد النّعمان  )4(
 .11/3، األغاني، واألصفهاني، 1/72، جمهرة أشعار العربتُنظر ترجمته في القرشي، ). هـ.  ق18(بن المنذر، ت

 .49 ديوان النّابغة، – )5(
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والثّغِر برضاِبِه الباِرِد )1( حتّى إنَّ النواجي صنَّفَ كُتًُبا في الشّعِر الّذي قيَل في الخاِل
ومْن ذلَك كالعسِل وثناياُه كاألقاِح وكالبَرِد وكالدُّرِر ال جديد فيه، وقْد ألحَّ عليِه الشّعراُء كثيًرا، 

 :)2(وصفُ صاحِب قصيدِة اليتيمة
 )3(وتُِجيُل ِمْسواَك األراِك على      َرتٍل كََأنَّ ُرَضاَبُه الشَّْهُد

وقْد تحّدثَ الوشّاحوَن عِن الُعيوِن، وشّبهوَها بالنّرجِس، ووصفُوا َحَوَرها ونظََراِتها 
أنَّ الجديَد هَو استخداُم تشبيِه العيوِن بأنّها لكنّني أرّجُح . وكُْحلَها أو كََحلََها وهذه معاٍن مطروقةٌ

. ، فهذا التّعبيُر وهذِه الّصورةُ لْم أجْدها فيما رجعتُ إليِه مْن دواويِن الشّعراِء"مخازُن سالٍح"
مخازن سالْح أو خزائن "لكنَّ تعبيَر .  يصفوَن النّظرةَ بأنّها سهٌم- أْي الشّعراء–نعْم إنّهم 

 . في الُموشّحاِتلم أجْدُه إالَّ" سالٍح
 :والحديثُ عِن العيوِن الوسنانِة الذّابلِة أيًضا معنًى مطروقٌ، ومنُه في قصيدة اليتيمِة

 وكأنّها َوْسنَى إذَا نَظََرتْ      أْو ُمْدنٍَف لّما ُيِفقْ َبعـــُد
 )4(بفتُوِر َعْيٍن َما ِبها َرَمـٌد      وِبها تُداوى األعيُن الرُّْمُد

دِف بالثّقِل وبأنُّه كالكثيِب، ووصفَ الخصَر بالنُُّحوِل، كّل ذلَك من المعاِني ووْصفُ الّر
 :ومْن أمثِلِة ذلَك. المطروقِة

 وِبخَْصِرها َهَيفٌ ُيَزيِّنَُُه       فإذَا تَنُوُء َيكــاُد َينْقَـدُّ
 والتَفَّ فخْذَاْها وفوقَُهَما       كَفٌَل ُيَجاِذُب خَْصَرها نَْهُد

 )5(ا َمثْنى إذَا قاَمتْ       ِمْن ِثقِْلِه وُجلُوُسـها فَْرُدفقياُمه

                                                 
 . صحائف الحسنات في وصِف الخال: ينظر– )1(

 قصيدة حب في 20أحلى "كتب عنُه فارق شوشة في كتابه . لم أجد له ذكًرا في كتب التّراجم.  هو دوقلة المنبجي– )2(
 : ِهند أو َدْعد ومطلعها، وهو صاحُب القصيدة الشّهيرة باليتيمة أو"الشّعر العربي

 هْل بالطّلوِل لسائٍل َردُّ    أْم هْل لها بتكلُّم عهُد
 .154،  قصيدة حب في الشّعر العربي20أحلى ُينظر فاروق شوشة، 

 .157، نفسه – )3(

 .156، نفسه – )4(

 ..156، نفسه – )5(
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َوَوْصفُ المحبوِب بانُّه ريٌم أو ظَبٌي ال جديَد فيِه، إالَّ أنَّ الجديَد هو أنَّ هذا الظّبَي 
 :يصطاُد األسَد، وقْد تكّررت في غيِر موشٍّح، ومْن ذلَك
 َضى ِمْن َجفِْنِه ِبيَض الصِّفاْحهزَّ ِمْن أعطاِفِه ُسْمَر الرِّماْح      وانتَ

 رشٌَأ بالطَّْرِف َيصطاُد األَسْد
 قُدُُّه لّما تثنّى ِبالَمَيْد

 )1(ماتَ غُْصُن الباِن غَيظًا َوَحَسْد
 :ومْن ذلَك أيًضا

 ِمْن فوِق ِرْدٍف مثِل الكَثيِب َعالَ     ِنيطَ ِبخَْصٍر كََأْضلُِعي نَحال    ُمخْطَفْ
  يقنُص األسَداظَبٌي مَن التُّرِك

 ُمقَرطقٌ َأذَاَبِني كََمَدا
 )2(حاَز َبِديَع الَجماِل فانْفَرَدا

ولْم أجْد هذا المعنَى وهَو الظّبُي الّذي يقنُص األسَد لَدى الشّعراِء مْن قبِل أو لْم أجْدُه في 
الّسادس الهجري : ولعلُّه مَن المعاِني الجديدِة في القروِن المتأخّرِة. الّدواويِن الّتي رجعتُ إليها

 .فما بعد، أو علَى األقّل هو من األوصاِف الّتي ظهرتْ بكثرٍة
فإنُّه يلفتُ نظَرُه الحديثُ عْن بعِض " عقود الآلل"ومْن يتأّمْل الموشّحاِت المشرقّيةَ في 
ِك وقْد ركَّز الوشّاحوَن على جماِل ُعيوِن األترا. األجناِس غيِر العربّيِة، خاّصةً الجنس التّركي

 :ومن أمثلِة ذلَك. المتمثِّل في ضيِق الُعيوِن وفي جماِل النّظرِة وِسحِرها
 عربيُّ اللّفِظ تُركيُّ النّظِر

 )3(هزَّ من أعطاِفِه ُسْمَر الّرماِح     وانتََضى ِمْن َجفِنِه ِبيَض الصِّفاْح
 

 : ومْن ذلَك
 َعربيُّ اللّفِظ تُركيُّ النّظْر
 ْرذُو فُتُوٍر وفُنُوٍن َوَحَو

                                                 
 .30 موشّح الّسروجي رقم – )1(

 .29 موشّح الّدّهان رقم – )2(

 .30ح الّسروجي رقم  موشّ– )3(



 - 42 - 

  

 )1(باسٌم عْن واِضٍح مثِل الدَُّرْر
 :ومْن ذلَك أيًضا

 غزاٌل مَن التُّرِك     وِللِهنِد َجفنـاُه
 )2(َدعُوُه على ِملِْكي     َيُجوُر وأهواُه

في " عقود الآلل"أّما الّروُم فقْد تغّزَل بهم وشّاُحو . وقْد ورَد ذكُر األتراِك ثمانَي مّراٍت
 :ومْن ذلَك. موشّحاِت الثّالثِة كاَن الحديثُ عْن جماِل خُُدوِدِهموفي ال. ثالثِة موشّحاٍت

 مَن الّزنِج طُّرتُها الباهرةْ
 مَن الَمغِل ُمقلتُها الّساحرةْ
 )3(مَن الرُّوِم وْجنَتُها الّزاهرةْ

وقْد ورَد ذكُر األحباِش في وصِف الخاِل، وورَد ذكُر الَمغوِل في ِضيِق الُمقلِة وِسحِرها، 
 .ذكُر الزِّنِج في الحديِث عِن الشّعِروورَد 

ويبُدو لي أنَّ الجمَع بيَن األجناِس في العصِر المملوِكي كاَن وراَء هذا اإلكثاِر مَن الغزِل 
 .ورّبما يكوُن هذا تجديًدا في مجاِل الغزِل. بهم

 

 :الخمُر والطّبيعةُ
ها وساقَيها ووقتَ شُرِبها لونَها وراِئحتَ: الخمَر بالحديِث" عقود الآلل"تناوَل وشّاُحو 

 )4(فقْد عرفناُه لَدى شاعِر الخمِر األّوِل األعشَى. وليَس في هذا مْن جديٍد. وندماَءها وأواِنيها
 : أوصفَ الجاهلييَن للخمِر، ومْن حديِثِه عْن راِئحَِِتها)5(الّذي عدَُّه أحُد الّدارسيَن

                                                 
 .8 موشّح الغرياني رقم – )1(

 .23 موشّح ابن نباته رقم – )2(

 .48 موشّح ابن سناء الملك رقم – )3(

كاَن كثيَر الوفوِد على ملوِك العرِب والفرِس، لُه . ميمون بن قيس، من شعراء الطّبقِة األولى في الجاهلّيِة:  األعشى– )4(
 .9/106، األغاني، واألصفهاني، 79، والشعراء الشّعرابن قتيبة، :  ترجمته فيتُنظر). هـ7(ديواُن شعٍر، ت

 .121، دراسة الشّعراء ُينظر، المرصفي، – )5(
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 )1(الِمْسِك تستلُّ الّزكاَمامَن الآلِئي ُحِملَْن علَى الّروايا     كَِريِح 
 يتغنّى بها وبكلِّ )2(فلّما جاَء العصُر العّباسي، وجدنا شاعَر الخمرِة الحسَن بن هانئ

إذْن، ال جديَد في هذه المعاني، لكنَّ أمًرا استرَعى انتباهي وأظنُّه جديًدا، وهَو . أحواِلها
 : ذلَك كاَن لجماِلهما، ومْن ذلَكويبُدو أنَّ. التّركيُز على الّساِقي التّركي أو الّرومي

 باِكْر خالَصةَ خَمــِر      ُمِســرَّةً للنُّفـــوِس
 علَى أهلَِّة ِفطْــــِر     تَحِكي ِشفاَه الكُــؤوِس
 مْن كفِّ ظَْبِي كَبــدِر     في التّرِك ناِمي الغُُروِس
 )3(إلى الخَطَا ِذي  انِتساِب     َعِدْمتُ فيِه َصواِبــي

 أنَّ المبالغةَ أو الُمغاالةَ في تقديِر الخمِر، لْم أجْدُه لَدى الشّعراِء الّسابقيَن بمثِل ما كما
 :وجدتُُه في أحِد الموشّحاِت

 ليَس عنِدي َصواْب     غَيُر خَْمِر النِّديـْم
 فهَي لُبُّ اللُــباْب     مَن الّزماِن القَِديْم

 عيـْمآدُم ِفي التُّــراب      ناَل منها النّ
 )4(   وَسِلْم مْن ُعكُْس    ولُه الخُلُد داْر    بُسُجوِد الّرؤوْسصاْرولُه الخلُد 

أدنَى مستوى في النّاحيِة " عقود الآلل"وفيما عدا ذلَك فقْد كاَن تناوُل الوشّاحيَن للخمِر في 
 .الفنّّيِة مّما كاَن لَدى األعشَى والحسِن بِن هانَئ

تْ لصيقةً بالخمِر ليتحّدثَ الوشّاُح عْن مكاِن الشّرِب واللّهِو، أّما الطّبيعةُ فقْد جاَء
 .إلخ.. ووصفُها تقليديٌّ مطروقٌ لْم يتعدَّ وصفَ األطياِر واألزهاِر والبساتيَن والحدائقَ

 

 
 
 

                                                 
 .241 ديوانه، األعشى، – )1(

يواُن أبو نواس، ولد باألهواِز ونشأ بالبصرِة، ورحَل إلى بغداَد، فاتّصَل بالخلفاِء العّباسّييَن، له د:  الحسن بن هانئ– )2(
 .1/135، األعيان وفيات، وابن خلّكان، 313، الشّعر والشّعراءتُنظر ترجمته في ابن قتيبة، ). هـ198(شعٍر، ت

 .39 موشّح ابن نباته رقم – )3(

 .35 موشّح ابن الوكيل رقم – )4(
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 : المديح
في مدِح األمراِء أو القضاِة إالَّ ما " عقود الآلل"ال جديَد في المعاني الّتي تناولها وشّاُحو 

ولْم أجْد في .  صاحِب حماة، حيثُ كاَن مديُحُه أقرَب إلى التّغّزِل)1(كاَن مْن مدِح المنصور
بل هَو حديثٌ عْن سحِر النّظراِت وجماِل الخدوِد، وحالوِة . الموشِّح ما يشيُر إلى المديِح

 ُمفسًِّرا هذا وقد علّقَ أحُد الباحثيَن على هذا المديِح. الّريِق؛ قامتُه كالّرمِح، يهجُر محبوبه
وتفسيُر ذلَك عنِدي أنَّ : "المديِح الملتِوي الّذي ال مديَح فيِه إالَّ ما ورَد في تقديِم الموشِّح قائالً

 صغيًرا عندما مَدحُه الوشّاُح، حيثُ تولّى الحكَم قبَل أْن يبلغَ عشَر سنيَن، الممدوَح كاَن فتًى
وفي هذا . )2("، فانصرفَ المادُح إلى التّغزُِّل فيِهفكاَن مْن غيِر الُمناسِب وصفُُه بما ليَس فيِه

وإْن كاَن ال يبّرُر ! كما فيه تجنٍّ ، إذ كيف يتغزل الشاعر بطفل دون العاشرة ؟التّعليِل طرافةٌ 
 :ومَن الموشِّح. انقالَب المديَح غزالً

 أيُّ ظَـْبٍي ربيـْب       ِلَي  فيــِه َأَرْب
 لطّال  والضَّـَرْبذُو ُرَضاٍب  َضِريْب      ل

 أغــيٌد، إْن  َرنَـا     سلَّ بيَض الّصفاْح
 )3(وإذَا َما  انثَـــنَى     َهزَّ ُسْمَر الّرماْح

 .وهكذَا يمِضي الموشُّح حتَّى نهايِتِه
 : الهجاء

فالمهُجوُّ ال . في الهجاِء من جديد" عقود الآلل"لْم أجْد في المعاِني الّتي تناولَها وشّاُحو 
وقْد . مْع ما ُيرافقْ هذِه المعاِني مْن ألفاٍظ بِذيئٍة مكشوفٍة. بوعِدِه، ويتنكُّر لصديِقِه، وُيراِئييفي 

 .)4(سبقَ أْن تناوَل مثل هذه المعاِني وبألفاٍظ بذيئٍة أيًضا أصحاُب النّقائِض
 
 

                                                 
اة أبيه المظفّر، محّمد المنصور ابن محمود المظفّر ابن محّمد المنصور، ملك حماة، وليها بعد وف:  المنصور– )1(
، وابن العماد، 7/166، النّجوم الّزاهرةتنظر ترجمته في ابن تغري بردي، ). هـ683(، وله من العمر سنتان ت)هـ642(

 .5/384، شذرات الذّهب
 .270، هـ12الموشّحات في بالد الشّام منذ نشأتها حتَّى نهاية ق مقداد رحيم، – )2(

 .36 موشّح الموصلي رقم – )3(

 .أشهر أصحاب النّقائض جرير والفرزدق واألخطل – )4(
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 : الّسخرية
ا مَن الّسخريِة وهذا الغرُض بمعاِنيِه يستحقُّ وقفةً أطوَل من غيره؛ ألنّني وجدتُ نوًع

ولبياِن . غير معهود لَدى الشّعراِء مْن قبُل ؛ لهذا أخّرتُ الحديثَ عنُه ُألبرَز نواِحي التّجديِد ِفيِه
 :هذه بعض صوِر الّسخريِة لَدى الشّعراِء 

 الّذي امتاَز في الّسخريِة بفنِّ الّرسِم الكاريكاتورّي )1(أّوُل النّماذِج هو ابُن الّروميُّ
 :كقوِلِه

 ُيقَتُِّر ِعيَسى علَى نفِسِه     ولَيَس ِبَباٍق وال خاِلـِد
  )2(فَلَْو َيستِطيُع  لتَقِْتيـِرِه     تَنَفََّس ِمْن ِمنْخٍَر واِحِد

وهكذَا يثيُر ضحَك القارِئ والّسامِع حيَن يرسُمُه يتنفَّس مْن منخٍَر واحٍد ُبخالً بالهواِء، 
 .وهذَا غايةُ الُبخِل
، بحيثُ "تحصيل الحاصل" بفنٍّ ساخٍر خاصٍّ هَو نظُم الَبدهّياِت أو )3( سوُدوَنوامتاَز ابُن

يبُدو الشّعُر قويا رصينًا، فإْن فتّشتَ عْن َمضاِميِنِه تجْدُه َينِظُم األموَر الواضحةَ الّتي ال يأتي 
 :ومْن ذلَك. فيها بجديٍد

 شَى ِمنُهُم لْم َيخُل ِمْن قََدِمالنّاُس قْد خُِلقُوا نَاًسا مَن الِقَدم     وَمْن َم
 إذَا َمشَى واحٌد ِمنهم  لحاَجِتـِه     فظهرُه  ِمْن َوَرا والَوْجُه ِمْن أَمم
 )4(خُُيولُُهم تَمشي  أبًدا بَأرُجِلـَها      لكنّها لْم تَذُقْ أكْالً بغيِر فَــِم 

 : ومْن ذلَك
 ى ظَْهَر كُلٍّ منهُم وهـَو مْن وَراوِفي الشّاِم أقواٌم إذَا مـا رأيتَــُهْم     تََر

 )5(ويسخَُن ِفيها الماُء في الصَّيِف داِئًما     ويبرُد ِفيها الماُء في زمِن الشّتا

                                                 
تُنظر ). هـ283( علّي بن العّباس بن ُجريج شاعٌر كبيٌر من طبقة المتنّبي وبشّار، ماتَ مسموًما، لُه ديواُن شعٍر، ت– )1(

 .289، معجم الشّعراء، والمرزباني، 1/350، وفيات األعيانترجمته في ابن خلّكان، 

 . 2/641، يوانالّد ابن الّرومي، – )2(

نزهة النّفوس ومضحك " علّي بن سودوَن، اليشبغاوي، أديب فَِكٌه، سلَك في شعره مسلك المجون والخالعة، له – )3(
 ..7/307، الذّهب شذرات، وابن العماد، 5/229، الّضوء الالّمعتُنظر ترجمته في الّسخاوي، ). هـ868(، ت"العبوس

 .168، ك الُعبوسنزهة النّفوس ومضح ابن سودون، – )4(

 .182، نفسه – )5(
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أّما . )1("نزهة النّفوِس وُمضحك الُعبوِس"حتَّى لقد جمَع أشعاَرُه في ديواٍن سّماُه 
، فهَو "محمود خارج الشّام"اٌح ُيسّمى الّسخريةُ في موشّحاِت العقوِد فنمطٌ آخٌر امتاَز بِه وشّ

 :يقوُل. يرُصفُ الكالَم مع بعِضِه حتّى ال يؤّدي إلى معنَى َيحُسُن الّسكُوتُ عليِه
 ما باَضتْ ُجبَِّتي على ِخْصياِن  وقتَ الغََسِق  إالَّ َدلَفتْ هِريسةَ الِكتاِن   بحَر الزَّلَِق

 الِمكْنُس والمقصُّ في وجنَِتْه
  والحصيُر في ُمقلِتْهوالدَّفّةُ

 يا َمْن طََبخُوا ِحماَرُهم في َجمِلي.... 
 َمْن قاَل ِلِحَزاِمكُْم ُيكَشِْكُل َبَصِلي

 والَبْيُض نََبتْ على الِحيطَاِن  نَْبتَ الَحَبِق  والقط ُيَسكُّروا بِه الّدكاِن  ال ينسِرقْ....
 محموٌد أنَا، نقالِتي ِدبس وفوٌل... 

 ى لها النّاُس ُدخُوُلأنِْظُم قَصبةً تَر
  يقوُل)2(عارَضتُ بِه ما أصبَح الشّيخُ

 )3()ما أخْجَل قُدُُّه غُصوَن الباِن  بيَن الوَرِق      إالَّ سلَب المها  مَع الغزالِن       ُسوَد الَحَدِق(
 فأيُّ معنًى نخرُج بِه من اجتماِع الِمكنِس مَع المقصِّ في وجنتيِه؟ وأيُّ معنًى نخرُج بِه

ال شّك في أنَّ هذا عبثٌ بقصِد ! مْن طبِخ حماِرهم في جمِلِه؟ وكيفَ ُيَسكُِّروَن الدُّكان بالِقطِّ؟
. فإذا عرفنا أنَّ الحاَل هَي ذاتُها في أزجاِلِه نكاُد نكوُن اماَم شخصّية عابثٍة ساخرٍة. الّسخريِة

 .هذا زيادة على أنّني لْم أجْد لُه ترجمةً في المصادِر المتوفّرِة
 :الُمُجوُن

 في الخرجاِت سواًء أكانت عاّمّيةً أم فصيحةً، وال أدِري األّوُل: تمثَّل الُمجوُن في أمريِن
سّحارةً خالّبةً قّزمانّيةَ اللّحِن، حجاجّيةَ السُّخِف حاّرةً محرقةً "إْن كاَن ذلَك حتّى تكوَن الخرجةُ 

فعنَدما يكوُن . ا وُمُجوِنيَِّتها ألنَّ األذواقَ اختلفتْ، أْم أنّهْم بالغُوا في ُسخِفه)4("من ألفاِظ العاّمة
 اإلنساُن سليَم الطّبِع معتدَل الِمزاِج تكفيِه الطُّرفةُ

                                                 
 .م2003 من منشورات دار الكتب والوثاق القومّية بالقاهرِة، – )1(

 53 ، في الموشح  َيقصُد بِه صدَر الّدين ابن الوكيل– )2(

  .53والخرجة مطلع موشح ابن الوكيل رقم . 58 موشّح محمود خارج الشّام رقم – )3(

 .40، رازدار الطّ، ء الملك  ابن سنا– )4(
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 الخفيفةُ الالّمحةُ، وعندما ينخرطُ في العربدِة وصخِب الِمزاِج، ال ُيَحرِّكُُه إالَّ الطُّرفةُ 
 .ا الموشِّحفي ثناَي: والثّاِني. المكشوفةُ الماجنةُ الّصاخبةُ

. وأغلُب الُمُجوِن في خرجاِت الموشّحاِت كاَن على ألسنِة النّساِء وأقلُُّه على ألسِنِة الّرجاِل
 :ومّما جاَء على ألسنِة الّرجاِل

 اقِض لنَا فَْرَد حاَجةْ    يا ِستّي بوسا ِفي الفَُميمِْ    وأخَرى ِفي الخدِّ
 )1(الّسـريِر    ونحطّ َيــَدّيوالحاّجةُ العِظيمـةْْ    أْن نطلُعو فوقَ 

وهذا ظاهٌر بوضوٍح في . وأغلُب الُمُجوِن الّذي جاَء على ألسنِة النّساِء هَو طلُب الفُجوِر
 :كنموذٍج للموشّحاِت المصرّيِة في العصِر المملوِكي خاّصة، ومْن ذلَك" عقود الآلل"موشّحاِت 

 ومهاٍة تُشبُه القَمَرا
 َراَجفْنُها للنّاِس قْد َسَح

 لستُ أنَسى قولَها َسَحَرا
 )2(قْد نشَب خلخاِلي في حلِقي    وِلباسي جارنا خطفُو

" ولباسي جارنا خطفو"وتَكفي عبارة . إنُّه الفاحشةُ! فما الّذي أتَى بالخلخاِل إلى الحلِق؟
 . للّداللِة علَى الُمُجوِن على لساِن المرأِة

 :ومْن ذلَك
 وغادٍة شَفَِّني تََصلُّفُها

 لتُها وانثَنَْيتُ أْرشُفُهاقَبَّ
 : وُسكُْر المداِم َيعِطفُها-قالتْ

 )3("اُهللا ال يجعْل في ِحّل ِمْن ِقَبِلي    َمْن باَس خديِدي   وجاَء مْن قُُبِلي َينْهب"
 .والتّعبيُر نفُسُه أبلغُ مَن الشّرِح

 :ومْن ذلَك أيًضا

                                                 
 .65 موشّح ابن سناء الملك رقم – )1(

 .60 موشّح ابن سناء الملك رقم – )2(

 .34 موشّح ابن حبيب رقم – )3(
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 :وُعْدتُ أجِري فُمذْ رأتِْني    شَّدتْ تُغنّي
 )1(" ِميمِتي   راَح من األذاِن   عاشق وجاِني   فخلِّي ينهْض   بال تَواِني   ياخذْ ِسيقاِنييا"

 :ومْن ذلَك. وطلُب الفاحشِة على لساِن المرأِة صراحةً كثيٌر في الموشّحاِت
 :أبلغُْه عنّي: قالتْ: وقاَل

 )2("ا وإالَّ    ما ِنْرضِبيْكنُُهوِدي قْد َمزَّقَتْ ِثَياِبي   واليوم نجيك   عريانةْ، ترَضى بنَ
 : وقْد ورَد في بعِض الموشّحاِت أنَّ المرأةَ سخََّرتْ زوَجها قوَّاًدا علَيها

 ومهاٍة في الجماِل رقَتْ
 أِلفَتْ ظَبًيا ِبِه َعِلقَتْ
 :طالَما قالَتْ وقْد قلْقَلتْ

 )3(يا زوِجي قْد كثُر َهَوِسي   في العِشيق، روح اطلُبوا وتَعا"
الكالُم على الفجوِر في الموشّحاِت ُيشكُّل ظاهرةً رّبما تكوُن جديدةً قياًسا إلى وهذا 

وال يعِني أنَّ هذه القروَن خلت مَن الُمُجوِن، بْل . القروِن من األّوِل وحتّى الّرابِع الهجِري
 كِتِبهم مْن أعني الكثرةَ من جهة، وعدم تحرُِّج العلماِء والُمصنّفيَن مَن التّأليِف فيها وضّمها في

وهذا في حدِّ ذاِتِه دليٌل على ثقافِة العصِر وقبوِلِه مثَل هذه التّصّرفاِت الّتي . جهٍة أخَرى
ولعلَّ االختالطَ والغلماَن وتداوَل مثَل هذه األحاديِث والموضوعاِت . انعكستْ في الموشّحاِت

 .الظّاهرِةبيَن الخاّصِة والعاّمِة، لعلَّ كلَّ ذلَك مْن أسباِب بروِز هذه 
 
 :الخصائُص الفنّّيةُ: الثّالثُ

والفكرةُ هَي الموضوُع، وقْد سبقَ . النّصُّ األدبيُّ فكرةٌ، وأداةٌ لتوِصيِل هذه الفكرة
الحديثُ عْن ذلَك في الموضوعاِت، أّما األداةُ فهَي األسلوُب بما تضمُّ من لغٍة وصورٍة 

متكامٌل؛ فإنَّ ِمثَل هذا التّقسيِم هولتسهيِل تناوِل وألنَّ العمَل األدبيَّ كلٌّ . وعاطفٍة وموسيقا
 وهذا التّقسيُم يساعُد الباحثَ في الّسيطرة على. الموضوِع، ال لتفتيِتِه

  

                                                 
 .41 موشّح ابن مكانس رقم – )1(

 .12 موشّح ابن سناء الملك رقم  )2(
 .13 موّشح الّصفدي رقم – )3(
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وأنَا على يقيٍن بانَّ األديَب حيَن ُيبدَع عملَه ال يضُع األلفاظَ في . بحِثِه، وتغطيِتِه أفضل
ثمَّ يتناوُل مْن هذَا الحّيِز .  في ثالٍث، واأللفاظَ في رابٍعحّيٍز، والموسيقا في حّيٍز ثاٍن، والخياَل

أْو مْن ذاَك ليؤلّفَ بينَها؛ ألنَّ عملّيةَ اإلبداِع كلٌّ متكامٌل ينتُج عْن تولِّد الفكرة، فيعبُِّر عنها 
 .فما هَو األسلوب؟. األديُب باللّغِة المناسبة والّصورة المناسبة والموسيقا المناسبة

د الباحثيَن األسلوَب بأنُّه طريقةُ األديِب الخاّصِة في اختياِر األلفاِظ، وتأليِف يعّرفُ أح
ويَرى الباحثُ َأنَّ األسلوَب ليَس المعنَى . الكالِم مع بعِضِه، باإلضافِة إلى الفكرِة والّصورِة

 .)1( مْن ذوِقِهوحَدُه، وال اللّفظَ وحَدُه، وإنّما هَو مركّب مْن عناصَر مختلفٍة يستمدُّها الفنّان
فبهذا المعنَى، يصبُح األسلوُب صفةً مْن صفاِت األديِب الشّخصّيِة، تُالِزُمُه في إنتاِجِه، 

 .)2(أو في ُمعظِم إنتاجِه
خصائص أسلوبّية عاّمة ) -أ: بناء الموشّحاِت، وثانًيا األسلوَب مْن حيثُ: أّوالً: سأتناوُل

)  -د. والّصورِة) -ج           . واللّغِة) -ب. تتعلّقُ بالمعارضاِت وبعِض فنوِن البالغِة
 .والموِسيقَا) -هـ. والعاطفِة

 

 :بناء الموشّح: أّوالً
دار "هو أقدُم مْن قَعََّد قواعَد الموشّحاِت في كتاِب ) هـ608ت(لعلَّ ابَن سناِء الملك 
ي وصَل إلينا، وال مناَص ، أو لعلَّ الكتاَب هو المؤلَّفُ األقدُم الّذ"الطّراِز في عمِل الموشّحات

لكنَّ اصطالحاِتِه تكاُد . لَمْن يبحثُ في بناِء الموشِّح مَن التّعريِج عليِه، واالستنارة بقواعِدِه
ويمكُن لهذَا الّرسِم التّوضيِحي أْن . تختلفُ عن اصطالحاِت التّوشيِح الّتي يستخِدُمها المحدثوَن

 .لملك وبيَن ُمرادفاِتها عنَد الُمحدِثيَنيبّيَن الفرقَ بيَن اصطالحاِت ابِن سناِء ا
 
 
 
 
 

                                                 
 .286، البيان العربيبدوي طبانه، :  ُينظر– )1(

 .130، النّقد األدبيأحمد أمين، : ر ُينظ– )2(
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 ابن سناء الملك
 جزء                  جزء

 قفل ــــــــ       ــــــــ
 ـــــــــ جزء

            ـــــــــ جزء       بيت
 ـــــــــ جزء

 قفل ــــــــ       ــــــــ
 ـــــــــ
 ـــــــــ
 ـــــــــ

 ــــــــقفل ــــــــ       
 ـــــــــ
 ـــــــــ
 ـــــــــ

 ــــــــ       ــــــــ)خرجة(قفل 

 المحدثون
 غصن                 غصن

      ــــــــــ     ــــــــ مطلع
                  ـــــــــ سمط

                  ـــــــــ سمط    ــ دور
       بيت                 ـــــــــ سمط            
 ــــــــ       ــــــــ قفل

 ـــــــــ
 ـــــــــ
 ـــــــــ

 ــــــــ       ــــــــ قفل
 ـــــــــ
 ـــــــــ
 ـــــــــ

 )خرجة(ــــــــ       ــــــــ قفل 
 

 
 .وسيكوُن الحديثُ باصطالحاِت الُمحَدثيَن؛ ألنّها هَي الّدارجةاليوم

والموشّح يتألّفُ في األغلِب مْن ستِّة أقفاٍل وخمسِة " سناء الملك قُفالً وقْد سّماُه ابُن: المطْلُع
فالتّامُّ ما . وفي األقلِّ مْن خمسِة أقفاٍل وخمسِة أبياٍت، وُيقاُل له األقرُع. أبياٍت، وُيقاُل لُه التّام

 .)1("ابتدَئ فيِه باألقفاِل، واألقرُع ما ابتدَئ فيِه باألبياِت
وبهذَا الطّرِح . ُيفيُد اإلغالقَ، أْي ُيغلقُ شيًئا قبلَُه أْو داخلَُه" القُفل" لفظَ ومَن المعلوِم أنَّ

الّذي طرحُه ابُن سناِء الملِك، فإنَّ القُفَل األّوَل ال ُيغلقُ شيًئا قبلَُه، وال ُيِتمُّ شيًئا سابقًا، بْل هَو 
" ُأالَمبَد"أو " المطلَع"سمَّى القُفُل األوَُّل  إلى أنَّ األْولَى أْن ُي)2(وقْد أشاَر أحُد الباحثيَن. بدايةٌ

وال ُيَعقُِّب على شيٍء قبلَُه، . فهَو ُيمّهُد للدُّخُوِل في الموضوِع. باعتباِرِه أوََّل ُجزٍء مَن الموشِّح
 .)3(ووظيفةُ القفِل أْن يختتَم مضموَن الدَّْوِر الّذي قبلُه أو ُيتمَِّم معناه

                                                 
 . 22، دار الطّراز – )1(

 .130 الجديد في فّن التّوشيح، عدنان مصطفى، – )2(

 .131، 130  نفسه،:ُينظر – )3(
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ُيبّررُه، وخاّصةً أنَّ ما ُيتمُِّم المعنَى ال يجوُز حذفُُه، أمَّا التّمهيُد وهذَا رأٌي وجيٌه لُه ما 
فيمكُن حذفُُه والدُّخُوُل في الموُضوِع ُمباشرةً، وهذه حاُل المطلِع، ُيمكُن حذفُُه والبدُء بالّسموِط 

 . وروّيهاوالمطلُع هَو الّذي يحّدُد عدَد األغصاِن ِفي األقفاِل األخَرى وأوزانَها. ُمباشرةً
 وسبعةً وسبعيَن )1(فقْد ضمَّ اثني عشَر موشًّحا أقرَع" عقود الآلل"وبخُصوِص كتاِب 

 . موشًّحا تاما
 

الغُصُن قسٌم مْن أقساِم المطلِع أو القُفِل، أي أنَّ كلَّ قسٍم مْن أقساِم المطلِع أو القفِل : األغصاُن
 الوارُد في المطلِع في جميِع األقفاِل وبالوزِن ويجُب أْن يتكّرَر عدُد األغصاِن. ُيسمَّى غُْصنًا
 .والّرويِّ نفِسِه

وقْد يتكّوُن المطلُع مْن غُصنيِن أو ثالثةٍِ وهَو األكثُر، كما قْد يصُل إلى عشرٍة وهَو قليٌل، ولْم 
أّما . )2("الطّراِزدار "ُيمثُّل ابُن سناِء الملِك على الموشِّح المكّوِن مْن عشرِة أغصاِن في 

 :فقد جاءت األغصاُن فيها كما في الجدوِل اآلتي" عقود الآلل"موشّحات 
 )4(جدول رقم 

 عدد األغصاِن في األقفاِل
 عدد الموشّحات عدد أغصان الموشّح

 - أحادي
 28 ثنائي
 16 ثالثي
 42 رباعي
 2 خماسي
 1 سداسي

 - أكثر من سداسي
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 .82، 79، 78، 73، 70، 69، 68، 66، 42، 34، 28، 23:  الموشّحات– )1(

 ..40، دار الطّرازابن سناء الملك، :  ُينظر– )2(
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 األولَى مَن الموشّحاِت وهَي الغناُء، فإنَّ وضَع مطلع وإذَا أخذنا في اعتباِرنا الغايةَ
ولعلَّ هذَا . وأقفاٍل بأكثَر مْن أربعِة أغصاٍن هو أمٌر ُمرِهقٌ للملحِِّن والُمغنِّي، كما يشتّتُ الّسامَع

 .ما ُيفسُِّر تمركَز عدِد األغصاِن في أربعٍة
 

.  الموشِّح األقرِع ُيبدُأ بالّدوِر ُمباشرةوفي. هَو مجموُع الّسموِط الواردِة بيَن قفليِن: الّدور
" عقود الآلل" وقْد كانَتْ غالبّيةُ موشّحاِت )1(.ويتكّوُن الّدوُر مْن ِسمطَيِن أو ثالثةٍِ أْو أربعٍة

تتكّوُن مْن ثالثِة ُسموٍط ثمَّ يليِه في التّرتيِب ما تكّوَن مْن أربعٍة، حيثُ كاَن عدُد الموشّحاِت 
 ّدوُر فيها مْن ثالثِة ُسموٍط ستّةً وستّيَن موشًّحا، أمَّا الموشّحاتُ الّتي يتكّوُن الّدوُرالّتي يتكّوُن ال

 فكانتْ اثنيِن وعشريَن موشًّحا، وجاَء موشٌّح واحٌد يتكّوُن دوُرُه مْن ، مْن أربعِة ُسموٍطفيها
 .في األدواِر األخّرىوالّدوُر األّوُل هَو الّذي يحّدُد عدَد األسماِط وأوزانَها . خمسِة ُسموٍط

 

وقْد . )2(الموشِّح األقرِع هَو القسُم الّذي يلي المطلَع في الموشِّح التّاِم،أْو ُيبَدُأ ِبِه في:السِّمط
يكوُن السِّمطُ مفرًدا أي من جزٍء واحٍد أو مركًّبا مْن ُجزَءيِن أْو مْن ثالثٍة أْو مْن أربعٍة، ولكْن 

والّسموطُ في الّدوِر الواحِد يجُب أْن تكوَن على . لِّ سموِط الموشِّحُيشترطُ أْن ُيلتََزَم ذلَك في ك
لكْن يمكُن أْن تختلفَ . الوزِن نفِسِه، كما يجُب أْن تكوَن على الّروّي نفِسِه، والقافيِة نفِسها

 يملَّ  حتَّى ال)3(القافيةُ بيَن األدواِر بسبِب الحاجِة إلى التّنويِع الموسيِقي واإليقاِعي واأللحانِِ
ويكِفي أْن يكوَن الّرويُّ موّحًدا في األقفاِل لتُعيَد الّسامَع إلى النّغمِة . الّسامُع تكراَر الّرويِّ نفِسِه

 . المركزّيِة في الموشِّح
 

 ُيطلقُ لفظَ البيِت على )5( وبعُض الباحثيَن الُمحَدِثيَن)4(هَو الّدوُر والقفُل الّذي يليه: البيتُ
  ابِن سناِء الملك، لكنَّ الّدارَج هَو داللتُُه على الّدوِر والقفِل الّدوِر حسب تقسيم

                                                 
 .40،  دار الطّرازابن سناء الملك،: ظر ُين- )1(

 .166، الجديد في فّن التّوشيِحعدنان مصطفى، :  ُينظر– )2(

 .131، نفسه:  ُينظر– )3(

 .11، الموشّحات األندلسّيةالقّوال، :  ُينظر– )4(

 .167، الجديد في فّن التّوشيِح ُينظر، عدنان مصطفى، – )5(
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أي (وقْد صّرَح ابُن سناِء الملِك بأنَّ الموشَّح التّاَم يتألّفُ مْن خمسِة أبياٍت وستِّة أقفاٍل .الّذي يليه
 .)1()بدوِن المطلِع(أو مْن خمسِة أبياٍت ) منها المطلع

 ":عقود الآلل"األبياِت في موشّحاِت ويبّيُن الجدوُل اآلِتي عدَد 
 )5(جدول 

 "عقود الآلل"عدد األبيات في موشّحات 
 عدد الموشّحات عدد أبيات الموشّح

3 5 
4 9 
5 50 
6 16 
7 4 
8 2 
9 1 

10 1 
11 1 
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ُيطلقُ عليِه وقْد الحظتُ أنَّ الموشَّح الوحيَد الّذي جاَء مكوَّنًا مْن أحَد عشَر بيتًا هَو ما 
 .)2(، أمَّا ما تكوََّن مْن عشرِة أبياٍت فهَو موشُّح ابِن الخطيِب الشّعري"الُمربَُّع"

وقْد صّرَح ابُن سناِء الملِك بأنّها تُْستَحَضُر أّوالً . )3(هي القفُل األخيُر في الموشِّح: الخرجة
ْن يسبقَ إليها الخاِطُر، ويعملُها َمْن ينظُم  الّتي ينبِغي أ-كما قال–حيَن أفاَد بأنَّها الّسابقةُ؛ ألنّها 

وعدَّ الّصفِدي الخرجةَ الجاهزةَ تُساعُد . )4(الموشَّح في األّوِل، وقبَل أْن يتقيََّد بوزٍن أو قافيٍة
 يأِتي بخرجٍة بعَد أْن يكوَن قْد عمَل -كما قاَل–الوشّاَح، ولعلُّه ُيريُد أْن يمدَح نفَسُه؛ ألنُّه 

ِزنًا بيَن نفِسِه وبيَن الوشّاِحيَن الّذيَن يجُدوَن الخرجاِت جاهزةً، ويبنوَن عليها الموشَّح، موا
 موشّحاِتِهم، أي أنّهم ُيحّصلوَن الخرجةَ أّوالً 

                                                 
 .32، دار الطّراز – )1(

 .78رقم  موشّح – )2(

 .40، دار الطّرازابن سناء الملك، :  ُينظر– )3(

 .43، نفسه:  ُينظر– )4(
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وإلَى أسبقّيِة الخرجِة أشاَر عدناُن مصطفى حيَن قاَل . ثمَّ ينظموَن الموشَّح على وزِنها وقافيِتها
 .)1("المركز"إنَّ الخرجةَ تُسمَّى 

 :ومْن شُروِط الخرجِة
إْن كانتْ فِصيحةً فإنّها تناسُب الَمِديَح شِريطةَ أْن ُيذكَر اسُم الممدوِح فيها أو أْن تكوَن : أّوالً

ويعترفُ ابن سناِء الملِك بأنَّ . )2("غزلةً جدا سّحارةً خالَّبةً بينَها وبيَن الّصبابةَ قرابةٌ"ألفاظُها 
 .هذا ُمْعِوٌز ُمعِجٌز

" عقود الآلل"قْد الحظتُ أنَّ الموشّحاِت الّتي جاَءتْ خرجتُها فصيحةً في موشّحاِت و
كانتْ أربعةً وستّيَن موشًّحا، وعدُد موشّحاِت المديِح أحَد عشَر موشًّحا، اثناِن منها في المِديِح 

 .ولْم ُيذكر اسُم الممُدوِح في الخرجِة في أيٍّ منها. النّبوّي
 :فَّة وحالوة وخَالَبةومنها ما كاَن فيه ِخ

 )3(َيا َحِبيًبا باتَ ُمعتَِنِقي    َها َأنَا ِبالوْصِل ُمْعتَِرفُ
 :ومنها في المديِح النّبوّي

 )4(مْرَحًبا أهالً وَسهالً     َيا أخَا الَمْجِد األِصيِل
ِبيُر مَن أّما الكَمُّ الكَ. ومثُل هذَا النَّوِع الّذي نجُد فيِه بعَض الحالوةَ والخالبةَ قليل

 :ومْن ذلَك. الُموشّحاِت الّتي جاَءتْ خرجاتُها فصيحةً فِفيها ِثقٌَل علَى اُألذُِن
 )5(َدْعِني، فإنِّي قْد َعِدْمتُ القََراْر  َحتَّى الِفَراْر  إلى ُسلُوٍّ مانٍع واصِطباْر

يٍة، مع فصيغةُ األمِر في بدايِة الخرجِة، مع اجتماِع حرفّي قاٍف في ثالِث كلماٍت متتال
. اجتماِع الّصاِد والطّاِء في كلمٍة واحدٍة ومتجاوَرتيِن، مْع ُسكوِن الّرِويِّ؛ كلُّ ذلَك أوَرثَها الثّقَل

 :ومَن الخرجاِت غيِر الخالّبِة
 )6(فأرقُم الجْعِد َيحرُس الكَفَال    وحاِرُس الصُّدِغ منُه قْد ُجِعال   عقرب

 
                                                 

 .30  التّوشيح،الجديد في فن:  ينظر– )1(

 .40 ابن سناء الملك، دار الطّراز، – )2(

 .10 موشّح ابن اللّبانة رقم – )3(

 .73 موشّح الواسطي رقم – )4(

 .2 موشّح الّصفدي رقم – )5(

 .32لحلي رقم  موشّح ا– )6(
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. ألرقِم والعقرِب والحراسِة تُوِحي بالّرهبِة ال بالخالبِة أنَّ خرجةً تتحّدثُ عِن ا فيال شكَّ
 : ومَن الخرجاِت الثّقيلِة

 )1(بلحظِه الِهنِدْي     وُصدِغِه الّزّراْد    ُمقدَُّر السَّرِد     للفتِك باألكباْد
 !.فهل مْن خالبٍة وِسحٍر في الّسيوِف والّدروِع الفاتكِة باألكباِد؟

 مْن قبِل الّسخِف، أي فيها )3( فيها أْن تكوَن حجاجّيةً)2( فالشّرطُأّما إْن كانتْ عامّيةً
 مْن قبِل اللّحِن، أي تخلو من )4(سخفٌ وفُحشٌ وبذاءةٌ كأشعاِر ابِن الحّجاِج، وقزمانّيةً

عقود " ومنها في موشّحاِت )5(اإلعراِب، حاّرة ُمحرقة، مْن ألفاِظ العاّمِة ولغاِت الّداصِة
 ":الآلل

 )6(ي قْد كَثُر هوِسي   ِفي العشْيِق، روُح اطلُبو وتَعايا زويِج"
 :ومنها

 )7(عليشْ نخلّيْك؟ وِليشْ نداِريْك؟   أنَا في الهَوى قاطع طريقْ   ال بّد نعّريْك
ما تنطبق " عقود الآلل"وليَس فيها مْن ألفاِظ الّداصِة، ولم أجْد في خرجاِت موشّحاِت 

 . جميعها لِكعليه جميُع شُروِط ابِن سناِء الم
أْن يكوَن الخروُج إلى الخرجِة وثًبا واستطراًدا وقوالً ُمستعاًرا على بعِض ألسنِة النّاطِق : "ثانًيا

 .)8("وأكثر ما ُيجعُل على ألسنِة النّسواِن والّصبياِن والّسكرى والّسكراِن... أو الّصامِت 
 :التْبادرتُ أبِغي لماَها    تحتَ النّقاِب فق:       ومْن ذلَك

 )9("إّسا تقطْع ثيابـي    أنا أحـلُّ نقاِبي                      "

                                                 
 .45 موشّح الّصفدي رقم – )1(

 .40، در الطّراز ُينظر ابن سناء الملك، – )2(

-2/211   يتيمة الّدهِر،تُنظر ترجمته في الثّعالبي، ). هـ391(حسين بن أحمد، شاعر ماجٌن هّجاٌء ُمتفَحِّشٌ، ت:  ابن الحّجاج– )3(
 .1/155، وفيات األعيان، وابن خلّكان، 270

، الُمغرب ابن سعيد، : تنظر ترجمته في). هـ555(إمام الّزّجالين األندلسّيين، اسمه محّمد بن عيسى، لُه ديوان، ت: ن قزمان اب– )4(
 .4/300، الوافي بالوفيات، والّصفدي، 1/100

 .7/39، ديَص، اللّسانابن منظور، . جمع دائص وهو اللّّص: الّداصة– )5(

 .15 موشّح الّصفدي رقم – )6(

 .60 موشّح ابن سناء الملك رقم – )7(

 .42، 41 ابن سناء الملك، دار الطّراز، – )8(

 .39 موشّح ابن نباته رقم – )9(
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وقْد وجدتُ في . )1(قاَل أْو قلتُ أو قالت أو غنّى أو غنّيتُ أْو غنَّتْ: أن تكوَن الخرجةُ مسبوقةً بِـ: ثالثًا
" نَّى أو صاَح أو أنشَدقاَل أْو غ"اثنيِن وأربعيَن موشًّحا ُسبقتْ خرجاتُها بِـ " عقود الآلل"موشّحاِت 

 :ومشتقّاته، ومْن ذلَك
 َوظَلْتُ َحْيَراَن ُمْضنَى
 َأْبِكي، وغيِرَي غَنَّـى

  )2(ِلي عنَد بعِض الجيراْن    مكاْن   وإمكاْن
ته لغ(، ورماديا ُزطًّيا )محِرقًا(سفسافًا نفطيا "إْن كانتْ أعجمّيةً فُيشترطُ أْن يكوَن لفظُها في لُغِتها : رابًعا
وأعلُّل ذلَك ". عقود الآلل"ولْم أجْد خرجاٍت أعجمّيٍة في موشّحاِت . )3(في تلَك اللّغِة األعجمّيِة) مبتذلة

. بأنَّ معظَم الموشّحاِت مشرقّيةٌ في حين كانت الخرجاتُ األعجمّيةُ تكثُر في الموشّحاِت األندلسّيِة
 .خرجاتُها فصيحةٌ" العقود"والموشّحاتُ األندلسّيةُ في 

 
 :أهّمّيةُ الخرجِة

أبزاَر الموشِّح وُملَحُه وُسكََّرُه وَعنَْبَرُه وهَي العاقبةُ، ويجُب أْن تكوَن "عدَّ ابُن سناِء الملِك الخرجةَ 
الغايةُ الّتي "وهَي . وألنَّ الخرجةَ هَي األساُس الّذي ُيبنَى عليِه الُموشُّح مْن حيثُ الشّكُل. )4(حميدةً

، فقْد بالَغَ الوشّاُحوَن في االعتناِء بها واختياِرها، حتّى لقْد ذهَب أحد ) 5("في موشّحِهَينشُُدَها الوشّاُح 
الّدارسيَن إلى أنَّ الوشّاَح الّذي يبِني موشَّحُه قبَل الخرجِة يتعذَُّر عليِه أْن يأِتَي بخرجٍة مناسبٍة 

  .)7("ِتي لُه بخرجٍة مْن تأليِفِه هوألُموشَّح ثمَّ يولعلَّ هذَا ما جعَل الّصفِدي يفتخُر بأنُّه يبِني ا. )6(للموشِّح
ويرى إحسان عّباس أّن الخرجةَ تكوُن حسب الُمخاطب بها؛ فإْن كانت ألميٍر كانتْ فصيحةً وإْن 

، أي أنّها تُناسُب حاَل كانتْ لمْن ُرفعتْ الكلفةُ معُه كانتْ عاّمّيةً، وإْن كانتْ لجاريٍة كانتْ الخرجةُ أعجمّيةً
 .)8(خاطَِبالُم
 

                                                 
 .42، 41، دار الطّرازابن سناء الملك، : ُينظر – )1(

 .69 موشّح ابن سناء الملك رقم – )2(

 .43، دار الطّراز ابن سناء الملك، – )3(

 .43، نفسه – )4(

 .182، الجديد في فّن التّوشيحعدنان مصطفى، :  ُينظر– )5(

 .182، نفسه:  ُينظر– )6(

 .30، توشيع  التّوشيح:  ُينظر- )7(

 . وما بعدها237، تاريخ األدب األندلسي في عصر الطّوائف والمرابطين:  ُينظر– )8(
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قد استعاَر مطالَع موشّحاٍت أْو أزجاٍل أو أمثاالً دارجةً، " عقود الآلل"وقْد الحظتُ أنَّ بعَض وشّاِحي 
 : الّذي مطلُعُه72ومْن ذلَك استعارةُ ابِن حبيٍب في موشِّح رقم 

 يهنيْك    هبَّت ريُح الّرساِئْل: لذَّ عيِشي وطاْب   وِنلتُ الوَساِئْل   قلتُ
 
 :عاَر لخرجته مطلَع زجل ابن مقاتلاست

 )1("يا مليْح الشّباِب   يا ُحلْو الشّماِئْل   إنَّ عينيْك    تعمْل في القلْب عمايْل" 
 :ومَن الخرجاِت الّتي اشتملتْ على َمثِل

 )2("قوْم ادخْل الستوْر    فمْن َصَبَر قََدْر"
" عقود الآلل" موشّحاتُ عبةَ التّحقيِق، ولْم تلتزْمولعلَّ المتأّمَل في شروِط ابِن سناِء الملِك يجُدها ص

 :ومثاُل ذلَك. فمثالً لْم تُسبقْ كثيٌر مَن الخرجاِت، ِبقاَل أو غنّى أو أنشَد. جميَع هذه الشّروط
 خلوتُ ِبها وقْد سمَح الّزماُن

 )3(هّيا: فألقيتُ الحيا عْن منكبيَّا    وغافلتُ الّرقيب، وقلتُ
واالستعارةُ .  أنفُُسُهم هم الموشّحاِت لْم يستعْر أصحاُبها خرجاِت غيِرِهم، بْل نظموهاكما أنَّ كثيًرا مَن

وال أجُد . )4( أفضُل مْن إعراِب الخرجِة-إن استعاَرها الوشّاُح–عنَد ابِن سناِء الملِك دليُل عجٍز إالَّ أنّها 
 دارٍج لتكوَن أحسَن وقًعا، كما أنَّ اإلعراَب ليَس عيًبا لهذَا الّرأِي ما ُيبرُِّرُه، إذْ أنَّ االستعارةَ تكوُن مْن كالٍم

 .في الخرجِة، وإْن كاَن اللَّحُن والمجوُن في الخرجِة يجعلها تَثُْبتُ في ذهِن الّسامِع وتجِذُبُه
 :األسلوُب من حيث: ثانًيا
 : ميزات أسلوبّية عاّمة-)أ

هو أسلوُب المعارضِة، والُمعارضةُ لغةً هَي " قود الآللع"لعلَّ ما يلفتُ االنتباَه في موشّحاِت :  الُمعارضة-1
أْي أتَى بمثِل ما أتى، وفعَل ِمثَل ما : الُمقابلةُ والمباراةُ والُمحاذاةُ، وعارَض فالٌن فُالنًا بمثِل ما صنَع

ما مْن أْن يقوَل شاعٌر قصيدةً في موُضوٍع "أّما في االصطالِح فيعّرفُها بعُض النّقّاُد بأنّها . )5(فعَل
 وِصياغِتها أيِّ بحٍر وقافيٍة فيأِتي شاعٌر آخُر فيعجُب بهذِه القصيدة لجاِنِبها الفنّي

                                                 
 .30 بلوغ األمل، ابن حّجة، – )1(

 .26 موشّح ابن نباته رقم – )2(

 .22باته رقم  موشّح ابن ن– )3(
 .44، ، دار الطّرازابن سناء الملك:  ُينظر– )4(

 .7/167، عرَض، اللّسان ابن منظور، – )5(
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أو مع انحراٍف عنُه يسيٍر أو .  فيقوُل قصيدةً في بحِرها وقافيِتها وفي موضوِعها الممتازِة،
 .)1("كثيٍر

 .)2( متعاصَريِننما يكوناوال ُيشترطُ أْن يسبقَ الُمعاَرُض الُمعاِرَض بزمٍن طويٍل، بْل رّب
ويَرى أحد الباحثيَن أنَّ الُمعاَرَضةَ كانتْ ظاهرةً متمّيزةً في الموشّحاِت الشّامّيِة 

ها ُمنذُ الَبْدء، بْل ذهَب إلى القوِل ِبأنَّ الموشّحاِت الشّامّيةَ والمصريَّةَ قامتْ في توالمصرّيِة رافق
. َن يتّخذُوَن مَن الموشّحاِت أمثلةً يحتذُونَهااألساِس على الُمعارضِة، حيثُ كاَن الوشّاحو

ويلتزُموَن بالنّسِج على منواِلها قبَل أْن تستقلَّ بأشكاِلها الجديدِة الّتي تقوُم على شيٍء مَن 
 .)3(االبتكاِر والتّجديِد

وتُعَزى كثرةُ الُمعارضاِت إلى ُسهولِة النّظِم على الشّكِل الجاهِز، وهذا ُيسّهُل على 
كما . ِح، فما هَو إالَّ أْن يجَد الموشَّح الجاهَز، حتَّى ينظَم على وزِنه وروّيِه ورّبما غرِضِهالوشّا

، يدفُع الوشّاحيَن إلى اأنَّ شيوَع بعِض الموشّحاِت المتمّيزِة على ألسنِة النّاِس ونجاَحه
 :)4(معارضِتِه، ومثاُل ذلَك موشِّح الموصلي

 ـاِن    بيَن الـَوَرِقُمذْ غرََّدت الُوْرقُ على األغَص
 )5(أجَرتْ دمِعي، وفي فؤاِدي العاِنـي   أذْكَتْ ُحَرِقي

 :، في موشِّحِه)6(فقد عاَرَضها وشّاُحوَن كثيُروَن، منهم المحار الحلبي
 ُمذْ ِشمتُ َسنا البروِق مْن نعماِن    َباتَتْ ُحَرِقي
 )7(تذكي بمسيِل دمِعها الهتَّـــاِن    ناَر الُحَرِق

 
 

                                                 
 .7، تاريخ النّقائض في الشّعِر العربيِّ القديم أحمد الشّايب، – )1(

 .13، تاريخ المعارضات في الشّعِر العربيمحّمد محمود نوفل، :  ُينظر– )2(

 .158-152، هـ12الموشّحات في بالد الشّام منذ نشأتها حتّى نهاية ق م، مقداد رحي:  ُينظر– )3(

تنظُر ترجمته ).هـ710(وشّاح، ليَس له ترجمة وافية في المصادر، ت وأحمد بن حسن بن علّي، شاعر :  الموصلي- )4(
 327-6/323، الوافي بالوفيات، والّصفدي، 262-1/251، المنهل الّصافيابن تغَرى برَدى، : في

 .4/33، فوات الوفيات الموشّح في الكتبي، – )5(

تُنظر ). هـ711(عمر بن مسعود الكناني، شاعر وشّاٌح وزّجال، اتّصَل بالمنصوِر صاحِب حماة، ت :  المحار الحلبي– )6(
 .4/280، الوافي بالوفيات، والّصفدي، 2/146، فوات الوفياتالكتبي، : ترجمته في

 .52 موشّح رقم – )7(



 - 59 - 

  

 : في موشّحِه)1(منهم صدُر الّديِن بِن الوكيِلو
 َما أخجَل قَدَُّه غُُصوَن  البــاِن     بيَن الَوَرق
 )2(إالَّ سلَب المها مَع الغُـــزالِن     ُسوَد الَحَدق

 : في موشِّحِه)3(ومنهم ابُن الّصائغ
  األجفاِن     ِسحَر الحَدِقةلْو أرَسَل ربُّ فتن

 )4(  اإليماِن     مْن كُلِّ تِقيكانتْ فََسَدتْ عقيدةُ
 :ومنهم الّصفديُّ في موشِّحِه

 ما هزَّ قضيَب قـدِِّه الّرّيـاِن     للُمعتــنِق
 )5(إالَّ ُسِتَرتْ َمعاِطفُ األغصاِن     تحتَ الوَرِق

 :ومنهم ابُن ِحّجة في موشّحِه
 تاِهللا غَدا َصبِري علـيكُْم فاِن      والوجُد َبِقي

  )6(حنثتُ في أيماِنــي      والعبُد تِقيواِهللا ما 
 : في موشّحه)7(ومنهم العطّار

 ما جرََّد صارًما مَن األجفاِن     بالسِّحِر ُسِقي
  )8(إالَّ وِدْدتُ للِّذي يلحاِنـــي    ضرَب العنق

 .والقائمة طويلة
 

                                                 
، ت بالقاهرِة "طراز الّدار"محّمد بن عمر بن مكّي، ولد بدمياط، ورحل إلى دمشق، شاعٌر عالٌم بالفقِه، لُه : ن الوكيل اب– )1(
 .4/264، الوافي بالوفيات، والّصفدي، 4/13، فوات الوفياتالكتبي، : تُنظر ترجمته في). هـ716(

 .53 موشّح رقم – )2(

تُنظر ). هـ776(، ت "التّذكرة في النّحِو"بن علّي، أديٌب عالٌم، ولَي القضاَء، لُه محّمد بن عبد اهللا :  ابن الّصائغ– )3(
 .6/248، شذرات الذّهب، وابن العماد، 3/499 الّدرر الكامنة،العسقالني، : ترجمته في

 .55 موشّح رقم – )4(

 .54 موشّح رقم – )5(

 . سبق ترجمته، ُينظر فهرس التّراجم– )6(

تُنظر ). هـ853( علّي بن أحمد بن يوسف، برَع في الشّعر والخطّ، أصلُه من حماة، توفّي بالقاهرة : ابن العطّار– )7(
 .203، روض األداب، الحجازي، 10/217، الّضوء اللّامعالّسخاوي، : ترجمته في

 .57 موشّح رقم – )8(
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 :)1(ومَن الموشّحاِت ذائعِة الّصيِت كذلَك، موشّح األعمى التُِّطيلي
 )2( عْن جماْن   سافٌر عْن بدِر    ضاقَ عنُه الّزماْن    وحواُه َصدِريضاحٌك

 :وقْد عارضُه الموصلي في موشّحِه
 )3(باسٌم عْن آلْل   ناسٌم عْن ِعطِْر   نافٌر كالغَزاْل    سافٌر كالبدِر

 : بموشّحِه)4(وعارضُه الّصوفي
 )5(   ماِهٌر بالُعْجِبزائٌر بالخياْل    زائٌل عْن قُرِب   باِهٌر بالجماِل 

 :وعارضُه الّصفديُّ بموشّحِه
 )6(جاِمٌح في الّدالْل      جانٌح للهجِر      خاطٌر في الجماْل    عاطٌر في النّشِْر

وقْد كاَن الّصفديُّ مْن أكثِر الوشّاحيَن سلوكًا طريقَةَ الُمعارضِة، ويكِفي أن يتصفَّح 
أعجبِني هذا : فهَو يقوُل مثالً. ى يجَد ذلَك واضًحا تماًماحتّ" توشيع التّوشيح"اإلنساُن كتاَبُه 
فأحببتُ أْن يكوَن لي في ... أو أعجبِني هذا العروُض، أو رأيتُ الّسابقيَن قالوا. الوزُن فقلتُ

 .هذا المضماِر وهكذا
َر ومْن أسباِب الُمعارضِة كذلَك إعجاُب الوشّاِح بموشٍّح لغيِرِه، كما أنَّ  هنالَك سبًبا آخ

وقْد تحّدثَ أحُد الباحثيَن عْن سبٍب خاصٍّ . هَو المنافسةُ بيَن الوشّاحيَن في أّيهم أكثر إبداًعا
 . )7(بالعصِر المملوِكي هَو نُدرةُ األشكاِل الممّيزِة في فنِّ التّوشيِح

) 8(وال أظنُّ هذا العصر قْد نََدَرتْ فيِه الموشّحاتُ الممّيزةُ، ومْن يتأمَّْل ديوان العزازّي
 .كمثاٍل فقط يجد الُجودةَ واإلبداَع

 
                                                 

ابن الخطيب، : تُنظر ترجمته في). 525(بيلية، له ديوان شعر، تأحمد بن عبد اهللا العبسي، شاعٌر أندلسّي، نشأ في إش:  األعمى التُِّطيلي– )1(
 .7/126، الوافي بالوفيات، والّصفدي، 16، جيش التّوشيح

 .16، جيش التّوشيح ابن الخطيب، – )2(

 .36 موشّح رقم – )3(

: تنظر ترجمته في). هـ750(، ت يوسف بن سلمان الّصوفي، ولد بنابلس ونشأ في دمشق، شاعٌر ُمجيٌد، وأديٌب وفقيٌه:  الّصوفي- )4(
  -.4/343، ، فوات الوفيات، والكتبي5/9، الّدرر الكامنةالعسقالني، 

 .38 موشّح رقم – )5(

 .37 موشّح رقم – )6(

 .166، 165 هـ،12الموشّحات في بالد الشّام منذ نشأتها حتّى نهاية القرن مقداد رحيم، :  ُينظر– )7(

في ) هـ710(ولد في عزاز قرب حلب، شاعر مشهور، جّيد الشّعر طريف، له موشّحات كثيرة، ت. ملكأحمد بن عبد ال:  العزازي– )8(
ومصّورة ديوانه عن المخطوطة لدى . 7/148، الوافي بالوفيات، والّصفدي، 1/95، فوات الوفياتالكتبي، : تُنظر ترجمته في. القاهرة
 .الباحث
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 :فهَي ثالثةٌ" عقود الآلل"أمَّا ُضروُب الُمعارضِة وأشكالُها في موشّحاِت 
االلتزاُم بنظاِم األقسمِة واألجزاِء والقواِفي والوزِن بشكٍل عامٍّ، وهَو الغالُب في : األّول

 .بقِةالُمعارضاِت، ومْن ذلَك الُمعارضاتُ في الّصفحِة الّسا
ومثاُل ذلَك ما نقلَُه الّصوفيُّ في . ئه، أْو بعِض أجزا الموشحهَو التّغييُر جزئيا في قافيٍة: الثّاني

، "باسم عن آلل "36الّذي عارَض بِه موشَّح الموصلي رقم " زائر بالخيال "38موشّحِه رقم 
 .األقفاِل فقطبحيثُ التزَم 

 :ومْن ذلَك موشُّح العزازي.  الموشِّح، وهَو قليٌلوهَو إضافةُ جزٍء جديٍد إلى شكِل: الثّالث
 يا ليلةَ الوصِل    وكأِس الُعقاْر    دوَن اسِتتاْر   علَّمتماِني كيفَ خلُع الِعذَاْر

 اغتنْم اللّذّةَ قبــَل الــــذّهاْب
 وُجرَّ أذياَل الصَِّبا والشّــــباْب
 )1(واشرْب فقْد طابتْ كؤوُس الشّراْب

 :كانس بموشّحعارضُه ابن م
 أجريتَ يا بيُن ُدُموِعي الِغَزاْر    مثَل البحاْر    ولْم تَدْع لي طوَل دهِري قراْر

 هجُر حبيِبي وهَو منِّي  قريْب    مَع الّرقـيْب
 قْد صيَّراِني بيَن قوِمي غِريْب    داِني النّحيْب
 )2(فآٍه مْن جوِرِك  يا ذا الـحبيْب    على الكئيْب

 . قْد زاَد في األسماِطفنالحظُ أنُّه
نَّ الموشّحاِت الشّامّيةَ وقعتْ أ: أّما عْن أثِر الُمعارضِة في الموشِّّح، فقْد رأى أحُد الباحثيَن

، بينما )3(تحتَ تأثيِر الموشّحاِت الّتي عاَرَضتْها في المعاِني واأللفاِظ والعروِض والقوافي
صورةٌ مْن صوِر التّفّوِق؛ وذلَك ألنَّ الوشَّاَح ال يَرى آخُر أنَّها مظهٌر مْن مظاهِر اإلبداِع، و

 ُيعاِرُض إالَّ الُممّيِزيَن، ويكوُن ذلَك بعَد أْن تترسَّخَ لديِه

                                                 
 .1 موشّح رقم – )1(

 .3 موشّح رقم – )2(

 .166، 165 هـ،12الموشّحات في بالد الشّام منذ نشأتها حتّى نهاية القرن مقداد رحيم، :  ُينظر– )3(
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 ُيدرُك منزلةَ -كما يقول الباحثُ–وهنا . الملكةُ الشّعرّيةَ بحيثُ ال يقلُّ شاعرّيةً عنهم
 .)1(تكاُر والتّمّيُزيخطُّ لنفِسِه خطًّا جديًدا فيِه االبفهؤالِء الكباِر 

 وجٌه مْن وجوِه النّقِد الِفطِريِّ؛ ألنّها تقوُم على -أي الُمعارضة–ويرى ثالثٌ أنّها 
 .)2(اإلعجاِب الّذي يقوُم على النّقِد أّوالً

والّذي أذهُب إليِه هَو أنَّ الُمعارضةَ وإْن كانتْ تحمُل في ثناَياَها النّقِد، وتدلُّ على مقدرِة 
؛ ذلَك أنَّ "عقود الآلل"الَّ أنَّ ذلَك ال ينطبقُ تماًما على الموشّحاِت الشّامّيِة في الشّاعِر، إ

ويكِفي أْن نتأّمَل . معظَمهم قْد وقَع تحتَ تأثيِر المعنَى أيًضا، وخاّصةً الموشّحاِت الغزلّيِة
هذا الموشِّح ، لنتأكَّد مْن أنَُّه ُيمكُن تبديُل بيٍت مْن 57، 56، 55، 54، 53، 52الموشّحاِت 

يمزُج موشّحيِن " عقود الآلل"وهذا ما جعَل صاحَب . مكاَن بيٍت مْن ذاَك في كثيٍر مَن األحياِن
 :مًعا ألنّهما في الموضوِع والّرويِّ والوزِن نفِسِه، وهما موشُّح العزاِزي
 )3(الئِمي في الشّاِدِن الخنِث     ما أنا باللّوِم ُمكْتَِرثُ

 :وموشّح الموصلي
 )4(َوى ضرٌب مَن الَعَبِث     وِبِه الُعشَّاقُ قْد َعَبثُوااله

 

، وهَي مَن )5(وهَو الموازنةُ بيَن شيئيِن تشابًها ورّبما اختالفًا:  الُموازنِة أوالتّفريقُ- )2
إالَّ أنّها نََحتْ منًحى آخَر تمثَّل في اللّمِح الّسريِع " عقود الآلل"الميزات األسلوبّيِة في موشّحاِت 

 :ومْن ذلَك. لمقروِن باالستفهاِما
 شَعرها الَجعِديُّ     أْم غَلَُس؟
 وجبيــٌن الَح      أْم قبُس ؟
 عسٌل  بالثّغـِر      أْم لََعُس؟

 
 

                                                 
 .267، األدب األندلسيمنجد بهجت، :  ُينظر– )1(

 .4/78، تاريخ األدب العربيعمر فّروخ، :  ُينظر– )2(

 .4، العذارى المائسات، والخازن، 6/327، الوافي بالوفيات الّصفدي، – )3(

 .16 موشّح رقم – )4(

 .397، معجم المصطلحات البالغّية وتطّورها، وأحمد مطلوب، 1/378، خزانة األدبابن حّجة، :  ُينظر– )5(
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     )1(وعبيٌر فــاَح      أْم نَفَُس؟
 :ومنُه كذلَك

ـَْدِميُّ  أْم َوْرُد؟  خَدُُّه الَعن
 ِريقُُه السُّكَِّريُّ أْم شَـهُد؟

 ُرُه الَعنَبِريُّ أْم  نَـدُّ؟نَشْ
 )2(ثغُرُه الجوهريُّ أْم ِعقُْد؟

 : االختتام بالمطلع - )3
اختتاُم بعُض " عقود الآلل"وهَي مَن الميزاِت األسلوبّيِة الّتي لمستُها في موشّحاِت 

 :ومْن ذلَك. الموشّحاِت بالمطلِع نفِسِه أو بقفٍل مْن موشٍّح آخَر أْو زجٍل
 )3(لجسَم أسمُر أكحْل    وأْوَحْل    القلُب فيِه ُمذْ حلَّقد انحْل     ا

ومَن الموشّحاِت الّتي كانتْ خرجتُها مطلع موشٍّح . وقْد كاَن هذا المطلُع الخرجةَ نفَسها
 :آخَر

 جاَدَك الغيثُ إذَا الغيثُ َهَمى     َيا زماَن الوصِل باألندلِس
    )4(ى أو خُلسةَ الُمختِلِسلْم يكْن وصلَُك إالَّ ُحلُــَما      بالكََر

 :  مطلع موشح ابن سهل وخرجتُه
 هْل دَرى ظَبُي الِحَمى أْن قْد َحَمى     قلَب َصبٍّ َحلَُّه َعْن َمكِْنِس
 )5(فهَو في حرٍّ وخَفـــٍق  مثلَـما     لعبتْ ريُح الصَّبا بالقََبِس

 :ومَن الموشّحاِت الّتي خُتمتْ بزجٍل
 )6(ونلتُ الوسائْل    قلتُ يهنيْك    َهبَّتْ ريُح الّرسائْللذَّ عيشٌ وطاْب    

 :وخرجتُُه مطلع زجِل ابِن مقاتٍل
 )7(يا مِليْح الشّباْب     يا حلْو    الشّماِئْل   إنَّ عينيْك    تعمْل في القلْب عمايْل

                                                 
 .14 موشّح رقم – )1(

 .44 موشّح رقم – )2(

 .25 موشّح ابن حنّا رقم – )3(

 .87 موشّح ابن الخطيب رقم – )4(

 .86 موشّح ابن سهل رقم – )5(

 .72 حبيب رقم  موشّح ابن– )6(
 .30، بلوغ األمل ابن حّجة، – )7(
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 : الّصنعةُ اللّفظّيةُ- )4
فالبالغةُ ِحليةُ الكالِم ". عقود الآلل"وهَي مَن الميزاِت األسلوبّيِة البارزِة في موشّحاِت 

وجمالُُه إْن كانتْ في حدوِد االعتداِل، فإْن زادتْ على المألوِف وجاءتْ متكلَّفةً؛ ذهبتْ بالمعنَى 
تعوُد إلى عصورٍِ امتازت باإلكثاِر من " عقود الآلل"ومعظُم موشّحاِت . والعاطفِة والبهاِء

كثيرةٌ " عقود الآلل"وألّن الُمحّسناِت في موشّحاِت . ثًراالمحّسناِت، وتباهت في ذلَك شعًرا ون
 وهَو ذكُر الشّيِء الطّباقُ: ومنها. جدا فأكتِفي بالتّمثيِل علَى بعِضها حتّى ال يطوُل البحثُ كثيًرا

 :، ومْن ذلَك)1(وضّدِه
 آٍه لدمٍع فائٍض عْن  ِجـفاْن    ال يستِفيقْ

 )2(ذا طليقْهذَا أسيٌر في وجوِه الِحساْن     و
 :ومْن ذلَك". طليق"و " أسير"فقد طابقَ بيَن 

 أرتَِضيِه جار أو عَدال
 )3(قْد خلَْعتُ الُعذَر والعذَال

 ".العذل"و" الُعذر"، وكذلَك بيَن "عدَل"و" جار"فقْد طابقَ بيَن 
 : ومنها)4(تعِني التّنظيَر بيَن شيئيِن فأكثَر: والٌمقابلةُ

 يْمفقلبَي مْن َهجِرها في َجِح
 وطرِفي مْن ُحْسِنها في نِعيْم

 فقلتُ قلِبَي في الهاويةْ    وطَرِفَي في عيشٍة راضيةْ
   ُسلُوِّي قبيـٌح       وعشِقي جميْل
   وشوِقي  كثيٌر      وصبِري قلـيْل
   وَجفِني  قصيٌر      وليِلي طـِويْل
   وُحبِّي َعـِزيٌز      وقلِبي  ذَِلـيْل

 )5(سيةْ    وأذكرها وهَي لي ناسيةْألـيُن ومحبوبتَي قا
                                                 

 .522، معجم المصطلحات البالغّية وتطّورها، وأحمد مطلوب، 12/156، خزانة األدبابن حّجة، :  ُينظر– )1(

 .6 موشح ابن حّجة رقم – )2(

 .57 موشّح العطّار رقم – )3(

 .653، ات البالغّية وتطّورهامعجم المصطلح، وأحمد مطلوب، 1/129، خزانة األدب:  ُينظر– )4(

 .48 موشّح ابن سناء الملك رقم – )5(
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موجوٌد في موشّحاِت المديِح . )1(، وهَو االنتقاُل مْن غرٍض إلى آخَر بسهولٍةوحسُن التّخلِّص
 :خاّصةً، فمن ذلَكب

 يا قلُب دْع شَكَوى الَجَوى      واللَّهَو والَمَعاِصي
 ووصفَ آالِم النّـــَوى      وُجدَّ في الخالِص

 ِر  الَهــَوى      ِبنَاِظِر الخَـواِصواقْتَِد في قه
 )2(أعِني فتَى غُراب     ذَا الرَّأِي والصَّواْب    َجلَّتْ ِخاللُْه

 :ومْن ذلَك
 أِدْرها بيَن ألحاِن وَزْمـِر
 على ُدرَّيِن مْن َزْهٍر وقَطِْر
 كأنَّ حِديثَها في كُلِّ قُطـِر

 )3( ِروايةً وتَُضوُع ِرّياحديثُ نَدى الُمؤيَِّد في َيَديَّا      تَِطيُب
 

ومْن . ، ويكوُن بالنّصِّ أو المعنَى)4(، وهَو تضميُن الكالِم شيًئا مَن القرآِن الكريِمواالقتباُس
 :ذلَك

 إلى كَْم ُيقاِسي الُهموْم؟
 فتى في حشَاُه كُلُوْم ؟
 وكْم نظرةً في النّجوْم؟
 )5(إنّي َسِقيْم: لُه في الظّالِم البهيْم       وما قاَل

ومْن ذلَك . )6("فنظر نظرةً في النّجوِم فقاَل إنّي سقيٌم: "فهَو اقتباٌس مْن قوِلِه تعالَى
 :أيًضا

 َأأنتَ َحْوًرا أرَسلَْك     رضواُن ِصْدقًا للخََبِر؟

                                                 
 .522، معجم المصطلحات البالغّية وتطّورها، وأحمد مطلوب، 12/156، خزانة األدب:   ُينظر– )1(

 .42 موشّح ابن مكانس رقم – )2(

 .22 موشّح ابن نباته رقم – )3(

 .159، غّية وتطّورهامعجم المصطلحات البالأحمد مطلوب، :  ُينظر– )4(

 . 74 موشّح الواسطي رقم – )5(

 .89، 88:  سورة الّصافات، آية– )6(
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 )1(ما هذا َبشَر: قُطَِّعت القُلوُب لْك      وقيَل
قُلَْن حاشَا ِهللا ما هذَا بشًرا إْن هذَا إالَّ َملٌَك وقطّعَن أيِدَيُهنَّ و: "فهَو اقتباٌس مْن قوِلِه تعالَى

 . )2("كريٌم
 

حتّى " عقود الآلل"، وهَو كثيٌر جدا في موشّحاِت )3(هَو األخذُ مْن كالِم اآلخريَن: والتّضميُن
 :ومَن التّضميِن. )4(إنَّ بعَض الموشّحاِت قامتْ كُلِّيا على التّضميِن

 )5(َي في خََجِل    ليَس التَّكَحُُّل في العينيِن كَالكََحِلكُْحٌل ِبعينَيِك قالتْ وه
 :فالشّطُر الثّاِني مْن بيٍت للمتنّبي

 )6(ألنَّ ِحلَْمَك ِحلٌْم ال تكلَّـــــفُُه   ليَس التَّكَحُُّل في العينيِن كَالكََحِل
 

وقْد تعّمدُه الوشّاحوَن . )7(هَو تشابُه الكلماِت في الحروِف كلّيا أو ُجزئيا أو اختالفًا: الجناس
 :ومْن ذلَك. الشّامّيوَن خاّصةً وأكثروا منُه

 

 ومهاٍة تشبُه القََمَرا
 َجفْنَُها للنَّاِس قْد َسَحَرا
 )8(لستُ أنَس قولَها َسَحَرا

. سحر األولَى مَن السِّحِر، وسحر الثّانية مَن السََّحِر، وهَو آخُر اللّيِل"فقْد جانَس بيَن 
 :ومَن الجناِس الُمصحَِّف. تامٌّوهذا جناٌس 

 فالنِّضيُد  النِّظيْم       للشَِّتيِت الشّنيـْب
 

                                                 
 .83 موشّح ابن سهل رقم – )1(

 .31 سورة يوسف، آية – )2(

 .371، معجم المصطلحات البالغّية وتطّورهاأحمد مطلوب، :  ُينظر- )3(

 .51 ُينظر الموشّح رقم – )4(

 .49 موشّح ابن حّجة رقم – )5(

 .3/73 المتنّبي، الّديوان، – )6(

معجم المصطلحات البالغّية  وما بعدها، وأحمد مطلوب، 1/58، خزانة األدبابن حّجة، :  ُينظر الجناس وأنواعه في– )7(
 . وما بعدها264، وتطّورها

 .11 موشّح الّصفدي رقم – )8(
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 )1(واألسيُل الوِسيْم       للخِصيِب الخضيْب
 ":جناس التّرجيع ")2(ومَن الجناِس النّاقِص الّذي سّماُه أسامةُ بُن منقذ

 ِلي فيكُم َمْن َحَوى الَجَماال   ماال     َعنِّي فال يُعـوْد
 ِبُحْسِنِه استعبَد الّرجــاال   جاال    َهَواُه في الُوُجوْد
 )3(إْن ناَل منُه امرٌؤ ِوَصـاال   صاال    وأرغَم الَحُسوْد

 :ومنُه كذلَك
 وأهـيٍف ناعِم  الشّـماِئْل    مائْل      في  ُبرِدِه
 ِفي أنْفُِس العاِشِقيَن عامْل     عامْل     مْن قّـدِِّه

 )4( إلى الُمـقاِتْل     قاتْل      في ِغمِدِهيرنُو بطرٍف
عقود "وهَو مَن المحّسناِت البارزِة في موشّحاِت . )5(وهَو تعلّقُ القافيِة بمحذوٍف: واالكتفاء

 . أْي بأنّي مفتوٌن)6(....فُِتنْتُ منُه ِبُحْسِن    وليَس َيدِري بأنَّي: ، ومنُه"الآلل
 إلَيَك َعنِّي: فقلتُجال كأِسي            :ومنُه كذلَك

 فقْد ضيَّعتَ ُعمِري  بالتّمنّي
 )7(...إي، وإنِّي : فقاَل مَع الخالعِة

 .أي وإنّي ُمصّمٌم علَى ذلَك
 :، فمْن ذلَك"عقود الآلل"، ولْم تخُل منُه موشّحاتُ )8(هَو ذكُر األلوان: والتّدبيُج

 عيُن الحياِة ِبِفــيِه     والخَْضُر نبتُ الِعذَاِر
 

      
                                                 

 .36 موشّح الموصلي رقم – )1(

، حارَب الّصليبين في فلسطين، توفَّي بدمشقَ "المنازُل والّدياُر"و" لُباُب اآلداِب" شُجاٌع، لُه أميٌر شاعٌر:  أسامةُ بن منقذ– )2(
 .5/188      ، معجم األدباء، والحموي، 1/63، وفيات األعيانابن خلّكان، : تُنظُر ترجمته في). هـ584(

 .76 موشّح الواسطي رقم – )3(

 .77 موشّح المحار رقم – )4(

 .168، معجم المصطلحات البالغّية وتطّورها، وأحمد مطلوب، 1/282، خزانة األدبابن حّجة، :  ُينظر- )5(

 .80 موشّح ابن الخراط رقم – )6(

 .21 موشّح الحلّي رقم – )7(

 .297، معجم المصطلحات البالغّية وتطّورها، وأحمد مطلوب، 2/453، خزانة األدب ابن حّجة، - )8(
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 )1( مْن أخضٍر فوقَ أحمْر    واعَجْب لُه كيفَ َيخْلُقْ    مَن الِعِقيِق َزَبْرَجْد
ومْن . )2( هَو ذكُر أشياٍء مْن أسماِء العلوِم أو الّسوِر القرآنّيِة أو أسماِء الكتِب:والتّوجيه

 :التّوجيه بسوِر القرآِن الكريِم كمثاٍل على التّوجيِه
 وُل اللَّـَمى     أكحُل الطَّْرِف، شَِهيُّ اللََّعـِس   فَاِحُم الُجّمِة، معُس

 )3("َعَبِس"ُمبتِسًما     وهَو مْن إعراِضِه في " الضَُّحى"   وجُهُه يتلُو 
عقود "أّما في مجاِل علِم البياِن حيثُ التّشبيهاتُ واالستعارةُ والكنايةُ، فقْد أكثَر وشّاُحو 

 : فمَن التّشبيِه البليِغ. منها" الآلل
 )4(القدُّ غُْصٌن     والرِّْدفُ منُه ُرَبى

ومَن التّشبيِه المقلوِب الّذي يكوُن فيِه وجُه الشّبِه في المشّبِه أكثَر مَن المشّبِه بِه مْن أجِل 
 . )5(الُمبالغِة

 أفِدي حبيًبا كالبدِر طلعتُه
 والّصبُح إْن الَح فهَو غُرَّتُُه
 )6(والِمسُك إْن فاَح فهَو نكهتُُه

 .المعتاُد أنَّ تُشَبََّه الغُرَّةُ بالُصبِح والرَّائحةُ بالمسِك ال العكَسف
  )7(فخاله مغناطيس:  وقد لفت نظري تشبيه جديد هو 

، وهَي من الكثرِة بحيثُ يصعُب )8(تشبيٌه ُحِذفَ أحُد طرفيِه واالستعارة أنواع: واالستعارةُ
 :رِة المكنّيِة، ومْن االستعا"عقود الآلل"إحصاؤها في موشّحاِت 

 )9(طرَب الّدْوُح مْن ِغنا الُعْمِرْي     فَرقََص الكُؤوُس بالخمِر

                                                 
 .80رقم  موشّح ابن الخّراط – )1(

 .431، معجم المصطلحات البالغّية وتطّورها، وأحمد مطلوب، 1/302، خزانة األدب ابن حّجة، - )2(

 .78 موشّح ابن زهر رقم – )3(

 .33 موشّح الّصفدي رقم – )4(

 .345، معجم المصطلحات البالغّية وتطّورهاأحمد مطلوب، :  ُينظر– )5(

 .33 موشّح الّصفدي رقم – )6(

 36ح الموصلي رقم شّو م– )7(

 . وما بعدها82، معجم المصطلحات البالغّية وتطّورهااالستعارة وأنواعها في أحمد مطلوب، :  تُنظر– )8(
 .44موشّح الّسروجي رقم  -)  9(
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فالّدوُح ال يطرَب، والكؤوُس ال ترقُص، بْل شّبهها بإنساٍن، وحذف المشّبه وأبقى من 
 . لوازِمِه الطّرب والّرقص

 :ومَن االستعارِة التّصريحّيِة
 ما أبَدَع معنَى الَح في صورِتِه

 )1(عذاره على وجنِتِهإيناُع 
 :ومنها. فقْد استعاَر اإليناَع للّداللِة على استواِء العذاِر وتماِمِه

 )2(عَسالً أجنيِه مْن لَعس     بيَن ذاَك الدُّرِّ قْد نبَعا
عقود " أيًضا ، وهَي كثيرةٌ في موشّحاِت )3( أنواعوالكناية. لفظُ ُيراُد بِه الزَم معناِه: الكناية 

 )4(عربيُّ اللّفِظ    تركيُّ النَّظِر :اومنه" الآلل
" تركّي النّظر"، وعْن جماِل عيوِنِه ِبـ "عربّي اللّفظ"فقْد كنَّى عْن فصاحِة كالِمِه ِبـ 

 :ومنها كذلَك. وهَي كناية عْن صفٍَة
 )5(باللّفِظ ملزوْم     ِبالرِّْدِف َمظْلُوْم

 .لّردِففقد كنّى عْن نحافِة الخصِر بأنُّه مظلوٌم بثقِل ا
   

فماذَا فعلتْ . ولْو ُرْحتُ أتتّبُع الُمحّسناِت بأنواِعها لطاَل الحديثُ وتشّعَب، وفي هذا كفاية
 !.المحّسناتُ في الموشّحاِت؟

يَرى أحُد الباحثيَن أنَّ المعاِني الّتي تضّمنتها الموشّحاتُ عاّمةً هَي معاٍن تافهةٌ مكّررةٌ 
مْن ُضروِب البياِن والبديِع والمحّسناِت المتنّوعِة، وكثيًرا ما يْستُُرها طالٌء خارجيُّ مستمدٌّ 

 كغادٍة بالغتْ في -كما وصفَ–ُيبالغُ الوشّاُح في استعماِل هذا الطّالَء حتَّى يبُدو الموشُّح 
لكنّها استطاعتْ أْن تُحافظَ على . الّزينِة واستعماِل المساحيِق، فخَِسَرتْ الكثيَر مْن جماِلها

 وِمشيِتها الُمْرقصِة، فألَْهت النّاَس بهذا الغُنِْج رشاقِتها 

                                                 
 .52 موشّح المحار رقم – )1(

 .13 موشّحات الّصفدي رقم – )2(

 . وما بعَدها568، ّية وتطّورهامعجم المصطلحات البالغ تُنظر الكناية في أحمد مطلوب، – )3(

 .43 موشّح الّسروجي رقم – )4(

 .61 موشّح ابن حبيب رقم – )5(



 - 70 - 

  

، لكنَّ الباحثَ نفَسُه يعوُد )1(الّذي تُبِديه، عِن البحِث عْن معاِنيها والغوص على أسراِرها
يكفينا ما تثيرُه فينا مْن عاطفٍة وخياٍل وما تَخْلُقُ موسيقاُه في : "ليبِدَي إعجاَبُه بالموشحاِت قائالً

 .)2("ْن لذٍّة ُمحّببٍةنُفوِسنا م
هكذا رأيتُُه غيَر مرتبِط ): "595ت (ومْن هذا الباِب قوُل الّصفدي عْن موشِّح ابِن ُزهر 

المعاِني وال ُملتئَم األلفاِظ، ولكْن أعجبِني هذا المقصُد وما فيِه مْن جناٍس، فآثرتُ أْن أنظَم على 
 .)3(...."هذا األسلوِب فقلتُ 

حت غايةً، تباَرى فيها األدباُء، فمنهم مْن َملَكَها ومنهْم مْن ملَكَتُْه، وكأنَّ المحّسناِت أصب
 .ومنهم مْن سخََّرها لخدمِة غرِضِه، ومنهم مْن سخَّرتُْه فأضاعتْ غرَضُه

 

 :اللّغة -)ب 
كثيًرا ما يتداخُل الحديثُ عْن لغِة الشّاعِر مَع الحديِث عْن عناصِر أسلوبِه األخرى 

 -شعًرا ونثًرا–ا؛ ذلَك أنَّ اللّغةَ هَي الماّدةُ األّولّيةُ لألدِب، ُيشكُّل الفنّاُن فنَُّه كالخياِل والموسيق
 .مْن هذه اللّغِة كماّدٍة أساسّيٍة، ُمَحلًِّيا إّياَها بالّصوِر والموِسيقَا لتكوَن القطعةُ األدبّيةُ كالًّ متكامالً

ا فنّيا تتحّوُل فيِه اللّغةُ إلى رموٍز تصوُِّر التّجربةَ وأعِني باللّغِة فنّّياِت اللّغِة باعتباِرها خَلْقً
 . )4(الفنّّيةَ للُمبِدِع، وتحمُل رؤيتَُه للحياِة واألحياِء والوجوِد وما فيِه

باعتبارها خَلقًا فنّيا لُمبدٍع واحٍد أو " عقود الآلل"وال أستطيُع الحديثَ عْن لغِة موشّحاِت 
حيَن، مْن عصوٍر ائٍة مَن البيئاِت؛ ألنَّ الموشّحاِت لعدٍد مَن الوشّلعصٍر مَن الُعُصوِر أو لبي

وعليِه سيكون الحديثُ حوَل بعِض األموِر الّتي رصدتُها في لغِة هذِه . مختلفٍة وبيئاٍت مختلفٍة
 .الموشّحاِت، وقدَّرتُ أنّها تستحقُّ التّوقّفَ عنَدها

حتاُج كبيَر عناٍء في فهِم دالالِتها؛ ألنّها ففي مجاِل مفرداِت هذِه الموشّحاِت فإنّنا ال ن
 .ال يرجُع القارُئ إلى المعاجِم بشأِنها إالَّ قليالً. سهلةٌ واضحةٌ

                                                 
 .307، في األدب األندلسيجودت الّركابي، :  ُينظر– )1(

 .308، نفسه – )2(

 .98، توشيع التّوشيح – )3(

 .42، قضايا النّقِد األدبي والبالغِةزكي عشماوي، :  ُينظر– )4(
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ولكنَّ هذِه األلفاظَ الواضحةَ، قْد تُرَصفُ في سياٍق بقصِد الّسخريِة أو التّعميِة فتأِتي 
 ظهَر في موشٍّح أرهقُه صاحبه داللتُها غامضةً ال في ذاِتها بْل في طريقِة رصِفها، وهذا ما

 :بأسماِء األبراِج واألفالِك، حتّى غدا المعنَى ملتوًيا 
 حَمُل الَمّريِخ في الكأِس ظََهْر     قارنَتُْه ُزْهرةٌ  في الَحَبــِب
 َضَرَب الَجْوَزا ِبَسيٍف فاشْتََهْر    ُيبِرقُ البدُر بشَمِس اللّـِعـِب

   جرَّ سهَم الُمشتَري بالـقََوِسعقرُب المّريِخ بالقوِس رَمى   
 )1(نطَقَ الجْدُي ِبما قْد َحكَــَما     صادقَ الدالي، بحوت الَعَبِس

وهكذَا ُيْجهُد القاِرئ نفَسُه في فهِم داللِة التّراكيِب لأللفاِظ، فكلمةُ المّريِخ واضحةٌ وكلمةُ 
ال " َجرَّ َسْهَم الُمشتِري بالقوِس"الّسهِم واضحةٌ والُمشتِري واضحةٌ كذلَك، لكنَّ اجتماَعها في 

ولعلَّ هذا . وهكذَا تجتمُع األلفاظُ الواضحةُ لتأتَي بتركيٍب غامٍض. يمكُن الوصوُل إليِه بُيسٍر
 الّذي يقوُم أصالً على )2(ُيناِفي الغرَض الّذي وضعت الموشّحةُ مْن أجِلِه أصالً، وهَو الغناُء

 .ِر في إدراِك المعنَى للتّجاوِب معهالّسهولِة والوضوِح واإليقاِع والُيس
وما يتكّرُر على ألسِنِة النّاِس يؤثُّر في لغِة الوشّاِح بال شّك؛ . وللبيئِة دوٌر في لغِة الوشّاِح

 ومشتقّاِتها في مجاِل المفاضلِة أخَجَللذلَك ظهرتْ بعُض األلفاِظ بصورٍة الفتٍة، ومْن ذلَك لفظُ 
 هذا االستخدام، )3(لجماِل في الطّبيعِة، وقْد أبرَز أحُد الّدارسيَنبيَن جماِل المحبوِب ومظاهِر ا

 :كقوِل الوشّاِح
 )4(ما أخجَل قُّدُه غُُصون الباِن     بيَن الورِق    إالَّ َسكََب الَمها مَع الغُزالِن    سوَد الَحَدق

 :وقوُل آخَر
 )5(ألَسِل    يغَضِبِصْل وَدْع ملَِلي    َيا ُمخِجَل الُمرَهفاِت وا: وكلّما قلتُ

 
 
 

                                                 
 .88ابن لسان الّدين ابن الخطيب رقم  موشّح – )1(

 . وما بعدها363، هـ12 الموشّحات في بالد الشّام منذ نشاتها حتّى نهاية ق مقداد رحيم،:  ُينظر– )2(

 .363 نفسه ، – )3(

 .53 موشّح ابن الوكيل رقم – )4(

 .34  موشّح ابن حبيب رقم – )5(
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وقْد كثَُر استخداُم . )1(وقْد رصَد الّدارُس نفُسُه حاالٍت كثيرةً على مثِل هذِه األلفاِظ
 :اصطالحاِت النّحِو، كقوِل الخّراِط

 أعرْبتُ ُحْسنََك ِمْن ِعطْفَْيك باألِلِف      لّما تثنِّيتَ مْن ِتيٍه وِمْن  َصلَـٍف
 انتَصَبـتْ      ِلشَقَْوِتي، فغراِمي غيُر ُمنَْصِرِفوُرحتَ تَكسُر أجفانًا قْد 

 فانظُر ِلنَْحِوي وكُْن  ُعذَْيـــِري      واستخبر الحاَل عْن  َضِمـيِري
 )2()وال َرقتْ إليِه هّمةُ األمــِل(ُينْبيَك أنِّي لْم أْجنَْح إلى البـــَدِل     

اإلعراب، واأللفُ، والكسُر، : وّيٍةوهكذَا يجمُع الوشّاُح في بيٍت واحٍد اصطالحاٍت نَْح
 :ومْن ذلَك أيًضا. والنّصُب، والممنوُع مَن الصَّرِف، والنّحُو، والحاُل والّضمير

 خََبِري في ُمْبتََداَيا    إنَّ ناِري مْن َهَواَيا    وَدَواِئي ِمْن َدَواَيا
 ِكْسَرِويٌّ ِحيَن ُحْزِني
 )3(واتّبْع إعراَب لْحِني

 االصطالحاتُ النّحوّية لتذهَب برونِق الكالِم وبهاء العبارةُ، وُعمِق المعنَى، وهكذَا تتكّدُس
، ولعلَّ هذا التّعبيَر "قامتْ حرُب الَهَوى على ساٍق"وهناَك تعبيٌر تكّرَر في عّدِة موشّحاٍت هَو 

 والنّقِل ومْن كاَن داِرًجا على ألسنِة النّاِس في مجاِل الحروِب، وعلى ألسِنِة الشّعراِء بالتّأثِّر
 :ذلَك

 أقمتُ حرَب الهَوى على ساِق
 )4(وِبْعتُ عقِلي بالخمِر مْن ساِق

 :، وهَو تسجيُل اللّفِظ كما يلفظُُه صاِحُبُه، ومْن ذلَك)5(كما أنَّ هنالَك تناوالً لعيوِب الكالِم
 ما كمحبوِبي وال خُِلـقَا

 غُْصُن باٍن في كثيِب نقا 
  
 

                                                 
 .365- 363، هـ12ام منذ نشاتها حتّى نهاية ق  الموشّحات في بالد الشّمقداد رحيم،:  ُينظر- )1(

 .40 موشّح العطّار رقم – )2(

 .81 موشّح العطّار رقم – )3(

 .31 موشّح ابن سهل رقم – )4(

 . وما بعدها30، علل اللّسان وأمراض اللّغة تُنظر عيوُب الكالِم في محّمد كشّاش، – )5(
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 )1( نَطَـــقَا  ِسينُُه ثاٌء إذَا     
 :قاَل في فيِه وقْد َصَدقَا

 )2(ُمثِْكُر الُمثطاِر مْن لََعِث      وتَِحيقُ الِمثك ِلي نَفَثُ 
والُمْسطاُر هَي الخمُر، وأراَد . ُمّسكر الُمسطاِر مْن  لـَعِس وَسِحيقُ الِمسِك ِلي نَفَُس: أْي

 . أنَّ جماَل اللّعِس في شفتيِه يسكُر ِبِريِقه
 :ذلَكومنُْه ك

 بْدٌر ِبِه قَـْد شَِقينَا     وذَاَك عنَّا ُمنَعَّــْم
 وُيْبِدل الشّيَن ِسينَا     غُنًْجا إذَا ما تَكَلَّـْم

 :فقالََ لّما رآِني     علَى القِبيِح ُمِصرَّا... 
 )3(إسَّا تُقطّْع قماسي     أنَا أُحلُّ ِلَباِســي"

 .أْي قماشي بمعنَى مالبِسي
وهَي اللّحُن في الفنوِن " التزنيِم" البارزِة في لغِة الموشّحاِت ظاهرةُ ومَن الظّواهِر

ومْن ظاهِرِة التّرنيِم األخطاُء . )4(الُمعربِة كالموشَِّح، واإلعراِب في الفنوِن الملحونِة كالّزجِل
 :النَّْحويَّة، ومْن ذلَك

 يا فاضَح البدِر في  الكماِل     ماِلي
 ــي     حاِليأراَك لما تَرى انِتحاِل

 )5(!وأنتَ إْن ِملتَ النتقاِلــي     قاِلي؟
 :ومْن ذلَك أيًضا. حقّها النّصب بالفعِل أرى" حالي"فكلمةُ 

 قْد زيََّن ُحسنَُه مَع اإلحساِن      ُحْسُن الخُلُِق
 )6(لْو ُرمتَ ِلُحْسِنِه شَِبيًها ثاِن       لْم يتَّفــِق

                                                 
 .44 موشّح الّسروجي رقم – )1(

 .16لي رقم  موشّح الموص– )2(

 .40 موشّح ابن مكانس رقم – )3(

 .56، بلوغ األمل، وابن حّجة، 6، العاطل الحاليالحلي، :  ُينظر– )4(

 .79 موشّح الّصفدي رقم – )5(

 .53 موشّح ابن الوكيل رقم – )6(
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ومْن ظاهرِة التّزنيِم تسكيُن ألفاٍظ حقّها ". شبيًها"اًعا ِلـ حقّها النّصُب إتب" ثاٍن"فكلمةُ 
 :التّحريُك، ومْن ذلَك

 )1(كَْم ينتَِضي َجفنْك وعطفْك صفاْح     على رماْح
ومْن ذلَك . وحقّهما التّحريُك، ولْو ُحرِّكتَا النْكَسَر الوزُن" عطفك"و" جفنك"حيثُ سكَّن 

 :أيًضا
  فَْهَو ِخلٌّ مْن قَِديْمإْن يكْن موَسى كَِليَما     

 )2(أْو يكُْن ُرّبْي  يتيـَما      أفْخَر الدُّرَّ اليِتيْم
كما وقَع بعُض الوشّاِحيَن .  )3( وهذا من ضرائر الشعروحقّها التّحريك" ُرّبي"فقْد سكَّن 

 :في هنّاٍت َصْرفّية، ومْن ذلَك
 )4(ِرَعافبألحاِظ الُعُيوِن ِقِسْي      َأنَا منها بعُض َمْن ُص

 . ، ولْو شّّددها النكسَر الوزُن"قسّي"فقْد خفّفَ الياَء في كلمِة 
 :ومَن الظّواهِر الشّائعِة تخفيفُ الهمزِة أو حذفها مَن الكلماِت المهموزِة، مثل

 قْد تفّردتَ بالبها والمالحـة
 )5(وترفّْعتَ في سماِء الّسماحة 

 ".سماء"في مْع أنُّه أثبتَها " البهاء"فقْد حذفَ همزةَ 
 بتُ مشغُوفًا ِبُحبِّ رشَا   :ومْن ذلَك أيًضأ

                    بيَن َحبَّاِت القُلُوِب نَشَا
 )6(قْد َبَراُه اُهللا كيفَ يشَـا              

 ".رشأ، نشأ، يشاء"فقْد حذفَ همزةَ 
ةُ والكلماتُ المألوفةُ واختالطُ الوشّاحيَن بالعاّمِة أثَّر في لغِة الموشّحاِت مْن حيثُ الّسهول

  الشّائعةُ، إضافةً إلى بعِض الّسقطاِت اللّغوّيِة، األمر الّذي أّدى ببعِض
                                                 

 .5 موشّح ابن نباته رقم – )1(

 .7 رقم 5 موشّح ابن حبيب– )2(
  وما بعدها 8 ، ضرائر الشعر: ن عصفور اب: في مجال الضرائر ، ينظر  – )3(
 12 موشح ابن الزقاق رقم – )4(
 72 موشح ابن حبيب رقم – )5(
 15 موشح العزازي رقم – )6(
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لكنَّ الحقيقةَ أنَّ . )1(الباحثيَن إلى اعتباِر الموشّحاِت انحطاطًا في اللّغِة وتفكّكًا في التّعبيِر
مفهومةً، وال ُيعقَُل أْن تكوَن فخمةً ارتباطَ التّوشيِح بالغناِء قْد جعَل ألفاظَ الموشّحاِت سهلةً 

صعبةً، وهَي وإْن شاَبها بعُض مظاهِر الّضعِف كالّسقطاِت النّحوّيِة الّصرفّيِة فإنّنَا واجدوَن في 
 .ُمعظِم العصوِر كالًما كهذَا وسقطاٍت كتلَك

 

، فاللّغةُ تقوُل إنَّ مَن األلفاِظ الُمحيِّرِة في داللِتها" الخيال" لفظةُ :)الخياُل(الّصورةُ  -ثالثًا
وهَو . )2(الخياَل يقوُم على الظّنِّ وما تشَبََّه لَك في اليقظِة والمناِم مْن صورٍة، وكذلَك الطّيفُ

ويدوُر النُّقّاُد حوَل الكلمِة دوَن تحديٍد دقيٍق . )3(إحَدى قُوى العقِل الّتي تُتَخَيَُّل بها األشياَء
العنُصُر الّذي تلجُأ إليِه العاطفةُ لتعبَِّر عْن نفِسها حيَن "َل هو لمدلوِلها؛ فيرى بعُضُهم أنَّ الخيا

وهذا التّعريفُ لْم يِزْد الّداللةَ إالَّ . )4("تعجُز العباراتُ األخَرى دوَن تحقيِق هذِه الغايِة األدبّيِة
 .غُُموًضا

ا أقرَب ما نكوُن إلى ، كُنَّ"ما تشَبََّه لَك في اليقظِة والُحلِم مْن صورة"فإْن وقفنَا مع عبارِة 
فهْل هَو الّصورةُ الّتي يرِسُمها الفنّاُن بريشِتِه شعًرا أْو نثًرا . الّداللِة، وإْن كُنَّا ال نكاُد نُمِسُك بها

بْل هذا . رّبما يكوُن ذلَك! إلثارِة العاطفِة والتّأثيِر في النّاِس بصورٍة أفضِل مَن الكالِم الُمباشِر؟
 .المدلوِل األدبّي النّقديِّما أراُه أقرَب إلى 

وما داَم حديثُنا عِن الّصورِة، فإنَّ الّصورةَ قْد تكوُن ُجزئّيةً تقوُم على التّشبيِه واالستعارِة 
والكنايِة والمجاِز، كما يمكُن أْن تكوَن كُلٍّيَّةً تقوُم على عالقاٍت أعمقَ تحتاُج إلى إعماِل ِفكٍر في 

لكنَّها في النّهايِة أرقَى مَن الّصورِة . ي تحليِل عناِصِرها ومكّوناِتهاتفِسيِرها، أو تتطلُّب وقتًا ف
 .الّتي تقوُم على العالقِة الُجزئّيِة، وُيدركُها الطّبُع الّسليُم والذّوقُ الّرفيُع

تشبيُه الخدِّ في ُحمرِتِه بزهِر الّرّماِن " عقود الآلل"    ومَن الّصوِر الجزئّيِة في موشّحاِت 
 :، ومْن ذلَك"ارالجلّن"

             

                                                 
 .4/117، قصةُ األدب في األندلس: ، وعبد المنعم خفاجي230، بالغة العربأحمد ضيف، :  ُينظر– )1(

 .11/230، خيَل، اللّسانابن منظور، :  ُينظر– )2(

 .11/230، خيَل، الُمعجُم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخروَن، :  ُينظُر– )3(

 . وما بعدها 167 في النقد األدبي ،  ، وينظر شوقي ضيف ، 33، أصوُل النّقِد األدبي أحمد الشّايب، – )4(
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 )1(علَى خُُدوٍد تنبتُ الُجلّناُر   ذاِت احمراِر   طّرَزَها الُحْسُن بآِس الَعذَاِر           
 .وهَو تشبيٌه قديٌم طرقُه الشّعراُء

 ،)2(ومَن الّصوِر الجزئّيِة تشبيُه األسناِن باللّؤلِؤ واألقاِح والَبَرِد، وتشبيُه الرُّضاِب بالعسِل
، وتشبيُه الوجِه بالقمِر )4(، وتشبيُه القّد بالّرمِح والقضيِب)3(كذلَك تصويُر الشّعَر كأنُّه ليٌل

وهَي صوٌر تقليدّيةٌ تداولَها الشّعراُء في . )6(، وتشبيُه المتغزَِّل بِه بالرِّيِم والغزاِل)5(والشّمِس
 .مختلِف العصوِر

فكاَن لها وجوٌد َحسٌن . األعمِق، والعالقِة األبعِد عِن الُمباشرِةأّما الّصورةُ الكُلِّيَّةُ ذاتُ الّداللِة 
 :ومْن ذلَك". عقود الآلل"في موشّحات 

 فإذَا الماُء تَنَاَجى والَحَصى     وخَال كُلُّ خَِليٍل بأِخـــيِه
 )7(تُْبصُر الورَد غَيوًرا  َبِرًما     يكتِسي مْن غيِظِه َما يكتِسي

 والحَصى، وغيرةُ الوْرِد وكأنُّه يتبرَُّم مْن غيِظِه، صورةٌ جذّابةٌ ذاتُ فصورة ُمناجاِة الماِء
داللٍة نفسّيٍة رائعٍة، بْل فيها تجسيٌم للجماِد وهَو الحَصى والماُء، وإبراٌز لصوِت الماِء فوقَ 

 :ومْن ذلَك". تناِجي"وهذَا كلُّه في كلمِة . الحَصى وكأنُّه المناجاةُ
 ْوَض َسـنَا     فََسنَا األزهاِر ِمنُه تَْبــِسُموالحيا قْد جلَّل الرَّ

 )8(ورَوى النّعماُن عْن ماِء الّسما     كيفَ يرِوي مالٌك عْن أنٍس
فصورةُ اقتراِب زهِر شقائِق النّعماِن مْن ماِء الّسماِء وكأنُّه يروي عنُه حديثًا، وفي ذلَك 

 .ًدا للتّلقّيتجسيٌم لهيئة الشّقائِق في انحناِئها لألماِم استعدا
 :وال يملُك اإلنساُن إالَّ أْن يعجَب لهذَا الخاطِر الِّذي جّسَم الّصورةَ اآلتية
 وَحكَى الّريحاُن لمَّا  وقَفَا    وتََبدَّى ِفي حريٍر أخضـــِر
 )9(حبشيا رأُسُه قْد  كُِشـفَا     ُمطِْرقًا في األرِض كالمستغِفِر

                                                 
 .1 موشّح العزازي رقم - )1(

 .ها، وغير86، 74، 67، 63، 44، 43، 37، 36، 26:  تنظر الموشّحات– )2(
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 األخضِر القاتِم مع انحناٍء في رأِسِه، كصورِة حبِشيٍّ صورةُ الّريحاِن في زهرِه ولوِنِه
 :ومْن ذلَك. إنّها حقًّا صورةٌ لطيفةٌ! فأيَّةُ صورٍة هذِه؟. كاشِف الرَّأِس يستغفُر اَهللا ُمطِرقًا

 )1(َعِشَيتْ َعينَاَي مْن طوِل الُبكا     وَبكَى بعِضي علَى بعِضي مِعي
وفي ذلَك تواصٌل . إنساٌن ُيِعيُن أخاُه في مصيبتِه ويواِسيِهفهَي صورةُ تجسيِم األعضاِء وكأنّها 

مثُل المؤمنيَن في توادِِّهم وتراُحِمِهم وتعاطُِفِهم كمثِل الجسِد إذا اشتكَى : "مَع الحديِث الشّريِف
 .)2("منُه عضٌو تداَعى لُه سائُر الجسِد بالّسهِر والحّمى

ذلَك الحبيِب الِّذي ُيعاِنقُ َحبيَبُه وكأنُّه عصفوٌر يمُد كما أنَّ اإلنساَن لَُيْؤخَذُ بجماِل صورِة 
 :عنقَُه إلَى أّمِه ِلتَُزقَُّه الطّعاَم، وهَو ما ُيسمَّى االرتشاء

 )3(باتَ بْدِري وهَو معتنِقي      أرتشي فاُه وأرتِشفُ
 القراِن، فها ومَن الّصوِر الجميلِة تصويُر الخمِر وكأنّها عروٌس، وال ُبدَّ مَن الشّهوِد لعقِد

صورةٌ مكتملةٌ . ُهْم النّدماُن يشهدوَن العقَد، والعريُس هَو الماُء، ووليُّ العروِس هَو الَمطَُر
 :عروساِن ووليٌّ وشهوٌد مْع نثِر الحلَوى في هذِه المناسبِة الطّّيبِة: لمجِلِس عقد ِقران

 ج الما بـراْح     يا شَبيَه القََمـْرزوِّ
     والوليُّ الَمطَـْروالشّهوُد الِمـالْح

 والمغاِني الِفصاْح     ساكناتُ الشّجْر
 )4(وهَي ِبكٌْر تدار   مْع ُسقاٍة شُموْس     والحباُب النِّثاْر    فوقَ وجِه العروس

وفي هذِه الّصوِر الكُلّّيِة إبداٌع وتجديٌد وفنّّيةٌ، ويمكُن لهذِه الّصوِر أْن تغطّي بجماِلها علَى 
َمعاِني، ممَّا جعَل أحَد الباحثيَن يَرى أْن الغراَم بالّصورِة عنَد الوشّاحيَن األندلسّييَن كثيٍر مَن ال

 لكنَّ األمَر فيِه ُمبالغةٌ،. )5(قْد َصَرفَُهم عِن الموضوِع نفِسِه

                                                 
 .6 موشّح ابن ُزهر رقم – )1(

 .8/140 مسلم، – )2(

 .11 موشّح الّصفدي رقم – )3(

 .35 موشّح ابن الوكيل رقم – )4(

 .107، ةتاريخ األدب األندلسي، عصر سيادة قرطبإحسان عّباس، :  ُينظر– )5(
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 فالّصورةُ جميلةٌ، والوشّاحوَن قد اهتّموا بها حقًّا، لكْن لْم يكْن ذلَك ِليصِرفَهم عِن 
 . ساعدت الّصورةُ في إبراِز المعنَى وتجسيِمِهالمعنَى، بْل

 

 : العاطفةُ-رابًعا
عقود "ومنهم وشّاحو –حيَن نبحثُ عِن اإلحساِس بالفكرِة لَدى كثيٍر مَن الوشّاحيَن 

 نجُد الّصنعةَ والّزينةَ والتّقليَد قْد طغتْ في كثيٍر مَن األحياِن على هذا اإلحساِس الّذي -"الآلل
 على -بكّل تأكيد–ويصدقُ هذا . سَّ بِه األديُب في تفاعِلِه مِع الفكرِةُيفترُض أْن ُيِح

 .فالُمعاِرُض ال ُيحسُّ إحساَس الُمعاَرِض نفِسُه، بْل ينسُج على القالِب الموجوِد. الُمعارضاِت
في – مْن أجِل الغناِء، فإنّها قْد خَلَتْ -في الغالِب–ولّما كانتْ موشّحاتُ الغزِل قْد ِقيلتْ 

ويَرى أحُد الباحثيَن أنَّ الغزَل لْم يتمشَّ مْع طبيعِة البشِر، .  مْن لوعِة الحبِّ وُحْرقِتِه-اِلِبهاغ
وأَرى أنَّ الغرَض ليَس هَو . )1(إنّما كاَن غزالً في غلماٍن، لذلَك خال مْن العواِطِف والحقيقِة

وّيٍة حتّى لو كانتْ في ُحبِّ الحاسَم في العاطفِة، فهبوطُ الغرِض قْد يكوُن مصحوًبا بعاطفٍة ق
أّما ما أراُه مْن أسباِب فتوِر العواطِف فهَو التّقليُد واالتّباُع والُمعارضةُ، كما أنَّ النّظَم . الغلماِن

جاَء لسدِّ حاجٍة غنائّيٍة، وليَس مْن نفٍس ُملتاعٍة، ألهَبها الغراُم، وأضناَها الُبعُد والجفا وأّرقَها 
 ال نكاُد نجُد عاطفةً َحرَّى، أو إحساًسا صادقًا تحتَ هذَا النّظِم الّذي اكتظَّ هجُر الحبيِب؛ لذلَك
ولْم يكن المديُح أحسَن حاالً مَن الغزِل، فقْد كاَن باهتًا ال نكاُد نُحسُّ بأنُّه . بالمحّسناِت والّزينِة

وحتّى المديح .  واجٍبيصدُر عْن إعجاٍب حقيقيٍّ بالممدوِح بقدِر ما هَو شُكٌر على نعمٍة أْو أداُء
فأيَن العاطفةُ في . النّبويُّ ال نجُد فيِه حرارةَ العاطفِة الّتي نجُدها في كثيٍر مَن المداِئِح النّبوّيِة

 :قوِل الوشّاِح
 فحبُُّه موجُب انِشراِحي    راِحي    َيشِفي الخَـباْل

 نَُّه صاحُب السَّـماِح     ماِحي    للكفِر والضَّالِلأل
          الفاتُح الخاتُم الّرسوْل      مْن خُــــصَّ بالَرقّا      

                                                 
 .412، األدب األندلسيالشّكعة، :  ُينظر– )1(
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 )1(أتاُه بالوحِي جبريُل      مْن عنِد ِذي النّقا
 :أيَن ذلَك مْن قوِل شوِقي مثالً

 فإذَا رحمــتَ فأنــتَ أمٌّ أْو أٌب      هذاِن في الدُّنيا ُهما الّرحماُء
  وفعلتَ ما لْم تفعل  األنـواُءالجوِد المَدى     ـوإذَا سخَوتَ بلغتَ ب

 وإذَا أخذتَ  العــهَد أو أعطَيـتَُه      فجميع عهِدَك ذّمةٌ ووفــاُء
 )2(وإذَا َعفَوتَ  فقــاِدًرا وُمقــدًَّرا      ال يستِهيُن بعفِوَك الُجهـالُء

 

 : الُموِسيقا-خامًسا
 

َل في ثناياُه الطّرَب، تعد الموسيقا واإليقاع عنصًرا رئيًسا في الشعر العربي ، حم
 .وسرعةَ الحفِظ، وسهولةَ النّقِل، زيادةً على إثارِة العواطِف واالنفعاِل

 ال يستعيُر موسيقاُه مْن فنٍّ آخَر هَو الُموسيقَا بل -كما يرى أحُد النّقّاُد–والشّعُر العربيُّ 
شّعريُّ أو النّظُم وسيلةٌ إضافيةٌ فالوزُن ال.  صياغتِه ذاِتها وهَي اللّغةُيستمدُّ موسيقاُه مْن ماّدِة

تملكها اللّغةُ الستخراِج ما تعجُز دالالتُ األلفاِظ عْن استخراِجِه، بْل إنَّ الموسيقَا الشّعريةَ تعدُّ 
وهذا واضٌح . )3(إحَدى الوسائِل الُمرهفة الّتي تملكُها اللّغةُ للتّعبيِر عْن ظالِل الَمعاِني وألواِنها

عَر العربيَّ؛ إذْ أنَّ الوزَن والقافيةَ عنصراِن ُمهمَّاِن إلحداِث الُموِسيقَا لكلِّ َمْن درَس الشّ
: " وقْد وازَن أحد النّقّاِد الشّعَر بالفنوِن الجميلِة األخَرى كالنّحِت والتّصويِر قائالً. الشّعرّيِة

ي تَخيُِّر وهو جميٌل ف ،الشعر فّن من الفنون الجميلة، مثلُه مثل التصوير والموسيقا والنحت
ألفاِظِه، جميٌل في تركيِب كلماِتِه، جميٌل في تواِلي مقاِطِعِه وانِسجاِمها، بحيثُ تترّدُد ويتكرَُّر 

 .)4("بعُضها فتسمُعُه اآلذاُن موسيقَا ونغًما ُمنتظًَما؛ فالشّعُر صورةٌ جميلةٌ مْن صوِر الكالِم

                                                 
 .76 موشّح الواسطي رقم – )1(

 .1/36 الّديوان، – )2(

 .26، األدب وفنونهور، دمحّمد من:  ُينظر– )3(

 .7، موسيقا الشعر إبراهيم أنيس، – )4(
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، أسرُعها إلى النّفوِس ما فيِه مْن ويَرى إبراهيم أنيس أنَّ ِللشّعِر نواحَي عّدةً للجماِل
َجْرِس األلفاِظ، وانسجامٍِ في تواِلي المقاطِع، وترّدِد بعِضها بقدٍر ُمعّيٍن وبترتيٍب معّيٍن، وهَو ما 

 . )1("موسيقَا الشّعر"ُيسّمى 
 

ويلتِقي أنيُس مَع مندوٍر في الحديِث عْن بعِض وظاِئِف الشّعِر المعتِمدِة أصالً على 
. مّما يدفُع الّسامَع لعمِل شيٍء ما. وهَي إثارةُ العاطفِة، والتّأثُّر والتّجاوُب معُه. االموسيقَ

 تزيُد في انتباِه الّسامِع، وتضِفي على الكلماِت حياةً فوقَ -كما يرى أنيس–فموسيقَا الشّعِر 
ّسامِع في الواقِع، زيادةً  كأنّما تمثََّل أماَم ال- أْي الشّعر-حياِتها، وتجعُل الّسامَع ُيحسُّ بمعانيِه

على أنَّ الُموسيقَا تهُب الكالَم مظهًرا مْن مظاهِر العظمِة والجالِل، وتجعلُه مصقوالً ُمهذًّبا، ما 
 . )2(إْن يسمعُه اإلنساُن حتّى تصَل معانيه إلى القلِب

 

 تعريفُُهم وإحساًسا مَن النّقّاِد بأهّمّيِة الوزِن في الشّعِر وفي الموشّحاِت خاّصةً، كاَن
كالٌم منظوٌم علَى "فهذَا ابُن سناِء الملِك ُيعرِّفُ الموشَّح بأنُّه . للموشِّح مبنيا على أساٍس موسيِقيٍّ

على وزٍن "وهذا التّعريفُ فيِه مَن الغموِض الشّيُء الكثيُر؛ ألنُّه يقوُل . )3("وزٍن مخصوٍص
ي ما ال وزَن لُه في أوزاِن الخليِل وال إلماَم والقسُم الثّاِن"، ثمَّ يقوُل في موضٍع آخَر "مخصوٍص

 .)4("لُه به
 

ضرٌب مَن الكالِم " وعّرفَ باحثٌ آخَر الموشَّح على أساٍس موسيقيٍّ أيًضا فقال إنُّه
المنظوِم، تتعّدُد أوزانُُه، وتتنّوُع قوافيِه، تبًعا لرغبِة قائلِه وقدرِتِه علَى التّصّرِف في أفانيِن 

 محكوٌم بالخرجِة -في أغلِب األحياِن– هذا بعض االّضطراِب؛ ألنَّ الوشّاَح وفي. )5(الكالِم
 .وزنًا ورويا وأقساًما، وليَس تبًعا لرغبِتِه

                                                 
 .9، 8، موسيقا الشّعرإبراهيم أنيس، :  ُينظُر– )1(
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ولّما كانت الموشّحاتُ غيَر محسومٍة في انتماِئها لعروِض الخليِل في حاِل زيادِة بعِض 
هدُه الخليُل، فإنِّني أجُد نفِسي ُملزًما التّفعيالِت فيها، أو في حاِل تطويِع الوزِن بشكٍل لْم يع

 .باالحتكاِم إلى تقسيِم ابِن سناِء الملِك فيما هَو موافقٌ ألوزاِن الخليِل أو خارٌج عليها
خارجّية تتمثُّل في الوزِن والقافيِة، وداخلّيةٌ تتمثُّل في جرِس األلفاِظ : نوعان: والموسيقَا

وتكراِر بعِض الّصيِغ أو الكلماِت أو الحروِف كما ،لكالِم وخواّصها الّصوتّيِة وطريقِة تأليِف ا
 .)1(تتّصُل باختياِر أوزاِن صرفّيٍة خاّصٍة وترتيِبها في نسٍق خاصٍّ

 

 :الموِسيقَا الخارجّيةُ
 

 ما جاَء على األّول: قّسَم ابُن سناِء الملِك أوزاَن الموشّحاِت إلى قسميِن: الوزن -1
  ما ال يتخلُّل -)أ :  إلى قسميِنوقّسمُه. أوزاِن أشعاِر العرِب

وسّماُه المرذوَل . )2(أقفالَُه وأبياتَُه كلمةٌ تخُْرُج بِه عِن الوزِن الشّعريِّ -2
 .المخذوَل

 ":عقود الآلل"ومْن هذَا النّوِع في . وهَو يقبلُه إْن خالفتْ قواِفي أقفاِلِه أدواَرُه
 َك وإْن لْم تْسَمعأّيها الّساِقي إلَيَك الُمشتَكَى       قْد َدَعونا
 ونِديٍم ِهْمتُ ِفي غّرتِه
 )3(...وِبشُْرِب الّراِح مْن راحِتِه

 

فاألقفاُل والّسموطُ مْن بحِر الّرمِل إالَّ أنَّ األدواَر تختلفُ في قافيِتها عْن بعِضها، وتختلفُ 
 .)4(كثيٌر مْن مثِل هذَا النّوِع" عقود الآلل"وقْد ورَد في . كذلَك عِن األقفاِل

 -كما قال– ما يتخلُّل أقفاله أو أبياته كلمةٌ أو حركةٌ تُخرجُه عْن أْن يكوَن شعًرا صرفًا -ب
 ":عقود الآلل"ومنُه في . وقِريًصا محًضا
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 )1(روٌض نَضيٌر وشادٌن وِطال     فاجتِن زهَر الّربيِع والقُبال     واشرب
 .)2(عّدةُ موشّحاٍت" عقود الآلل "ومنُه في". واشرْب"فهَو من المنسرِح لكنُّه زاَد عليِه 

الَجمُّ الغفيُر، "وهَو القسُم الكثيُر، و. ما ال دخَل لشٍي منُه في شيٍء مْن أوزاِن العرِب: الثّاني
 .وهذا لم يمثّْل عليِه ألنُّه كثيٌر. )3("والعدُد الّذي ال ينحصُر، والشّارُد الّذي ال ُيضبطُ

سأقّسُم : سأحاوُل اختصاَر الطّريِق على هذا النّحِو" عقود الآلل"وفي دراسِتي لموشّحاِت 
ما طابق أوزاَن العروِض الّتي وضعها الخليُل تماًما دوَن زيادِة : األّول: الموشّحاِت إلى قسميِن

 .ما خرَج على أوزاِن الخليِل بصورٍة مَن الّصوِر: والثّاِني. مقاطَع أو كلماٍت أو عباراٍت
 

 :القسم األّول
ستّةٌ وأربعوَن موشًّحا علَى ُبحوِر الشّعِر العربي كما وضَعها " وِد الآلِلعق"ورَد في 
 :الخليُل، ومنها

 هلََك الصَّبُّ الُمَعنَّى هْل لكَا     في تالِفيِه بوعٍد ُمطَْمِع
 أّيها البدُر الّذي لمَّا َبَدا
 )4(غاَب عْن ُعشَّاِقِه فيِه الُهَدى

 :ولـْم تخرْج عنــُه، ومـَن  المِديِد.  وزِن بحِر الّرمِلنالحظُ أنَّ األقفاَل واألدواَر مْن
 شاهِدي في الُحبِّ مْن ُحَرِقي       أْدُمٌع كالَجْمِر تَنْذَِرفُ

 تعجُز األوصافُ عْن قَمِر
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 )1(خَّدُه َيْدَمى مَن النّظِر
 :ومَن الوافِر

 يِّ آِنْسِبُروِحي ُجؤذٌَر في القلِب كَاِنِس     تََراُه نافًزا في ِز
 وأحَوى أحوُر األلحاِظ ألَمى
 )2(تكاُد خُُدوُدُه بالوهِم تُْدَمى

 :ومَن الُمجتثِّ
 أحّبِتي وشََباِبـي     هــذَا أواُن شََراِبي
 َباِكْر خالصةَ خمِر     َمَسـرَّةً للنُّفُــوِس
 )3(على أهلَِّة  ِفطْـٍر     تَْحِكي ِشفاَه الكُؤوِس

 :ومَن المتقارِب
 ْدُمِعي كَالدَِّما جارَيةْ      علَى َوجنَِتي في َهَوى جاِرَيةْأَرى َأ

 فََمْن ِلي ِبخَْوِد كَُعوٍب َرَداْح
 )4(َسَبتْني بوجه كَنوِر الصَّباْح

 .هذه ُمجّرُد أمثلٍة، وهناَك أمثلةٌ على األبحِر الشّعرّيِة المشطورِة والمجزوَءِة
 

 : القسم الثّاني
ثالثةٌ وأربعوَن موشًّحا مْن " عقود الآلل"وفي .  الشّعِر العربيما خرَج على أوزاِن بحوِر

 :وللخروِج صوٌر، منها. هذا القسِم
 :الخروُج بكلمٍة أو تعبيٍر يزيُد في الوزِن، ومنه: أّوالً

 )5(يا ليلةَ الوصِل وكأَس العقاِر    دوَن استتار علّمتماِني كيفَ خلُع الّعذَاْر
 ".دوَن استتار"إضافِة فهَو مَن الّسريِع، وخرَج ب
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فَْعلن : (الخروُج باستخداِم أوزاٍن غيِر عربّيٍة، وهَو وزُن الّدوبيت، وهَو فنٌّ فارسيٌّ وزنُُه: ثانًيا
وما ورَد . )1(وهَو بيتان، قد يتشابُه رويُّ األقساِم األربعِة وقْد يختلف). ُمتفاِعلْن فعولْن فَْعلُن
وزِن غيَر عربيٍّ، والثّانية خُروُجُه على الّدوبيت نفِسِه األولى كوُن ال: منُه خرَج مّرتيِن
 ":عقوِد الآلل"ومّما ورَد في . بزياداٍت متنّوعٍة

 )2(مذْ ِشْمتُ َسنَا البروِق مْن نعماِن    باتَتْ ُحَرِقْي    تُذْكَى بمسيِل دمِعها الهتّاِن    ناَر الُحرِق
ومْن هذا الوزِن ورَد ثمانيةُ ". ناَر الُحَرِق "و" باتتْ حرِقي"والّزيادةُ على الّدوبيِت في 

 .)3("عقوِد الآلل"موشّحاٍت في 
 

 :الخروُج بتقطيِع تفعيالِت البحِر نفِسِه، ومنُه: ثالثًا
 )4(الَوغَى والسُّكُر في عيِنْي غََزال    هذِه حانةْ      وفي هِذي ِكنانَةْ

 األّوِل وهَو الوضُع الّسليُم، ثمَّ وضَع فالوزُن هَو الّرمل، وضَع ثالثَ تفعيالٍت في الغصِن
 .تفعيلةً واحدةً في الغصِن الثّاِني، وتفعيلتيِن في الغصِن الثّالِث

 

 :الخروُج على األوزاِن المألوفِة، مثل: رابًعا
 قد انحْل       الجسَم أسمُر أكحْل      وأوحْل     القلُب فيِه ُمذْ حّل

 أميُل لُه فـــال يميْل
 نـُه ال أحوْليحوُل وع

 أقوُل إذْ زاَد بي النّحوْل
 )5(أما حلّْ     عقُد الّصدوِد ينحلّْ     ويرحْل      عْن نجِمي الُمزّحْل؟

 وعدُدها في العقوِد ثمانيةُ موشّحاٍت
ولّما كانتْ : "وحيَن نتناوُل مناسبةَ البحوِر لألغراِض كما ذهَب القرطاجنّي في قوِلِه

 وكاَن منها ما ُيقصُد بِه الجّد والّرصانة، وما ُيقصُد بِه الَهْزل والّرشاقة، أغراُض الشّعِر شَتَّى،
 ومنها ما ُيقَصُد بِه البهاُء والتّفخيُم، وما ُيقَصُد بِه الصَّغاُر

                                                 
 .216، موسيقا الشّعر، وإبراهيم أنيس، 8، العاطل الحالي، والحلّي، 243، منهاج البلغاِءحازم القرطاجنّي، :  ُينظر– )1(

 .52 موشّح المحار رقم –)2(

 .59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52:  الموشّحات– )3(

 .63 موشّح ابن حبيب رقم – )4(

 25 ابن حنّا رقم  موشّح– )5(
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وكما تحّدثَ . )1(" واالحتقاُر، وجَب أن تُحاكَى تلَك المقاصُد بما ُيناِسُبها مَن األوزاِن
مَل في الخبِر أجوُد منُه في اإلنشاِء، والوافُر يشتدُّ إذا شددتَُه، ويرق إذا الكا"الشّايُب عْن أنَّ 

والخفيفُ يصلح للتّصّرِف في جميِع المعاِني، والّرمُل بحُر الّرقِّة يستعمُل في ... رقّقتَُه، 
وُل حيَن نتا: أقوُل. )2("األفراِح واألحزاِن واألزهاِر، والمتقارُب بحٌر رقيقٌ فيِه رنّةٌ مطربة

مناسبةَ البحوِر لألغراِض نجُد الموشّحاِت قْد نُظَمتْ على ُمختلِف الُبحوِر وفي األغراِض 
فأنتَ تجُد موشًّحا في الغزِل على بحِر الّرمِل وآخَر على الوافِر وثالثًا على المديِد . ذاِتها

 ثمَّ ذهَب يتفّحُص وعليه فال أظنُّ وشّاًحا اختاَر غرًضا للقوِل. ورابًعا على المتدارِك وهكذَا
بْل وجَد قسٌم كبيٌر منهم موشّحاٍت أعجبتُه فعارَضها، . البحوَر ليجد المناسَب منها لغرِضِه

 .ووجَد قسٌم آخُر خرجةً أعجبتُه فنظَم موشّحُه على منواِلها
والُمالحظُ أنَّ بعَض الوشّاحيَن قْد جمُعوا في موشٍّح واحٍد في غرٍض واحٍد أكثَر مْن بحٍر 

 24 جمَع بيَن الطّويِل ومجزوِء الّرجِز والوافِر، والموشُّح رقم 23يٍّ، فمثالً الموشُّح رقم شعر
 .جمَع بيَن الطّويِل والمقتضِب

 واستمتاِع -في الغالِب–ولكْن يجب أالَّ يغيَب عْن أذهاِننَا أنَّ الموشََّح إنّما كاَن للتّطريِب 
ِة في َحشِْر مثِل ذلَك العدِد مَن البحوِر الشّعرّيِة؛ ألنَّ حشَر النّاِس، وليَس إلظهاِر المقدرِة أو البراع

عّدِة أوزاٍن في موشٍّح واحٍد يجعُل مَن المتعذِّر علَى الّسامِع إدراَك الموسيقَا، أو متابعةَ الوشّاِح أو 
 .الُمغنِّي

ربّيِة، فهَي قضّيةٌ وال ُبدَّ مْن وقفٍة مَع األوزاِن، وخاّصٍة في موضوِع الخروِج على األوزاِن الع
فهَو . ولكنّني وجدتُ ملحوظةً إلحساِن عّباَس تستحقُّ التّوقّفَ عنَدها. )3(ملّحةٌ قْد تناولَها الكثيروَن

وما دامتْ ُمْعَربةً . يرى أنَّ عدَم وضوِح الوزِن إالَّ بالتّلحيِن ال يعِني أنّها على غيِر التّفعيالِت العربّية
 إالَّ على التّفعيالِت؛ ألنَّ الكالَم عربيٌّ واإليقاُع عربيٌّ ما داَم الكالُم  فهَي ال تكوُن-كما يقول–

 ويرى أنًّه في. عربيا

                                                 
 .266، منهاج البلغاء – )1(

 .320، أصول النّقد األدبي – )2(

موسيقا ، وإبراهيم أنيس، 226، والمرابطيَن تاريخ األدب األندلسي عصر الطّوائفإحسان عَباس، :  منهم ُينظر– )3(
الموشّحات في بالد الشّام منذ ، ، ومقداد رحيم في كتابيه188، الجديد في فّن التّوشيح، وعدنان مصطفى، 139، الشّعر

 . وما بعدها47، وعروض الموشّحات األندلسّية، 342، هـ12نشأتها حتّى نهاية القرن 
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كما –هذا الموشُّح مَن البحِر الفالِني؛ ألنَّ هذِه األوزاَن لْم تجْد : َل كثيٍر منها ال يمكُن لإلنساِن أْن يقو
أنَّ القوَل بأنّها لْم تجْد َمْن يكشفُ أسماَءها، والقوَل إنّها خارجةٌ  خليالً آخَر ليمنََحها أسماَءها، ويعتبُر -قال

 .)1( مّما لْم نألفُه-كما قاَل– بينهما فرقٌ كبيٌر، إذًا فهذِه األوزاُن عِن األوزاِن العربّيِة،
وهذَا القوُل ال يخلو مْن وجاهٍة وُبعِد نظٍر، بْل هَو دعوةٌ إلى إعادِة النّظِر في العروِض 

 جديٍد إليجاِد دوائَر أو عالقاٍت بيَن تفعيالٍت وأخَرى عدًدا وتركيًبا، فلعلَّ ما هَو غيُر مْن
 .مألوٍف ُيصبُح مألوفًا

 

وهَي في الشّعِر مْن آخِر . )2(القافيةُ في اللّغِة آخُر كلِّ شيٍء، ومنُه قافيةُ الشّعِر:  القافية-)2
كِة الحرِف الّذي قبَل الّساكِن، أو آخُر ساكٍن في حرٍف في البيِت إلى أّوِل ساكٍن يسبقُه مْع حر

وكثيروَن يخلطوَن بيَن الّرويِّ . )3(البيِت إلى أّوِل ساكٍن يلقاُه مَع المتحّرِك الّذي قبَل الّساكِن
والقافيِة، وأنَا سأتحّدثُ عِن الّرويِّ الّذي تبنَى عليِه القصيدةُ وإليِه تُنَسُب، فيقاُل قصيدةٌ سينّيةٌ 

 . كلَّ بيٍت منها ُيختُم بحرِف السيٍنألنَّ
: علَى خمسةَ عشَر حرفًا مْن حروِف العربّيِة، هي" عقود الآلل"وقْد جاَءتْ موشّحاتُ 

الباُء والتّاُء، والحاُء، والّداُل والّراُء، والّسيُن، والعيُن، والفاُء، والقافُ، والكافُ، والالُّم، 
ومَن المعروِف أنَّ القافَ حرفٌ ثقيٌل لكنُّه ورَد رويا ألحَد  .والميُم، والنّوُن، والهاُء، والياُء

 .عشَر موشًّحا، ولعلَّ ذلَك عاِئٌد إلى الُمعارضِة
جميلةُ "وال أظنِّني بحاجٍة إلى التّذكيِر بأنَّ ما يراُه بعُض النّقّاِد مْن أنَّ بعَض الحروِف 

لّراِء والالِّم، كما أنَّ بعَضها اآلخَر ثقيلةُ التّنغيِم الجرِس لذيذةُ التّنغيِم كالهمزِة والباِء والواِو وا
وقد انطبقَ . ال أظنُّ ذلَك إالَّ صحيًحا في ُعموِمِه. )4("كالتّاِء والثّاِء والذّاِل والشّيِن والّضاِد

على موشّحاِت العقوِد إالَّ أنَّ ذلَك ال يسمُح بالتّعميِم، فاألمُر يحتاُج الستقراِء الموشّحاِت 
 . وفي مختلِف العصوِر والبيئاِتهاجميِع

 

                                                 
 .226، عصر الطّوائف والمرابطينتاريخ األدب األندلسي، :  ُينظر– )1(

 .15/192، قفا، اللّسان ابن منظور، – )2(

  . 134علم العروض والقافية ، عزيز عتيق ، ، و عبد ال59، القوافيالتّنوخي، :  ُينظر– )3(

 .323، أصول النّقد األدبيأحمد الشّايب، :  ُينظر– )4(
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 لُه لوازُم موسيقّية -في العادة–وألنَّ الموشّحاِت قامت على غاياٍت غنائّيٍة، فإنَّ الغناَء 
. ولعلَّ األقفاَل هَي الّتي قامتْ بهذا الّدور. تتكرُر بيَن اللّحظِة واألخَرى لتذكيِر الّسامِع وإراحته

أّما األدواُر فهَي ابتداٌء .  والّرويِّ نفسه، فهَي محطّاتٌ للّراحِةفالَمطْلُع واألقفاُل على الوزِن
 .ويلزُم أن تتنّوَع النّوباتُ في الّرويِّ حتّى ال يملَّ الّسامُع مَن الّرتابِة. لنوبٍة جديدٍة مَن الغناِء

 

 :الموسيقا الّداخلّية
ّدثَ عن صيٍغ محدودٍة يحسُن أْن تُدرَس في شعِر شاعٍر واحٍد أو غرٍض واحٍد ألنّها تتح

 .وخصائَص معّينٍة للحروِف
كما نجُد . ومْع هذا فإنِّني أنّوُه إلى انسياِب األلفاِظ في موشّحاِت الغزِل بصورٍة عاّمٍة

لكنَّ ذلَك ال ُيجِدي إالَّ بدراسِة كلِّ أديٍب على حدٍة، . الحروفَ الهامسةَ في الغزِل والطّبيعّياِت
 .هذِه الّدراسةُ ليستْ مجاالً لكلِّ هذا التّفصيِل، وهذه اإلطالِةو. أو كلِّ غرٍض على حدٍة
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 الفصل الثّاني
 أغراضها وخصائصها الفنّّية: األزجال
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 :تمهيد
 

الزَّجُل لغةً هَو اللّعُب والَجلََبةُ ورفُع الّصوِت، وخُصَّ بِه التّطريُب، وللمالئكِة زجٌل في 
لَرْعِده : أْي ذُو َرْعد، وغَْيثٌ َزِجٌل: سحاٌب ذُو َزَجٍل: أْي صوتٌ رفيٌع عاٍل، ويقاُل: بيِحِهمتس

 .)1(َصّوتَتْ ِبِه الّريح: صوت، ونْبتٌ َزِجٌل
يجمُع ما بيَن الّصوِت والحركِة؛ فاللّعُب فيِه صوتٌ وحركةٌ، : هذا ما تفيُدُه المعاجُم

 إنَّ النّباتَ في زجِلِه يجمُع بيَن الّصوِت والحركِة، ولعلَّ هذا والجلبةُ فيها صوتٌ وحركةٌ، حتّى
يعتمُد على الغناِء والحركِة حتّى يتسنّى لسامعيِه أْن "ما جعَل أحَد الّدارسيَن يفيُد أنَّ الّزجَل 

جَل ، وحيَن نعلُم أنَّ الّز)2("يلتذّوا به، وأنَّ معياَر نجاِح الّزجِل هَو أْن يوافقَ هَوى الّسامعين
، فإنَّ ذلَك -كهدٍف ثاٍن–، وإظهاِر براعِة الّزجَّاِل -كهدٍف أّوٍل–يجمُع بيَن إعجاِب الجمهوِر 

ُيذكّرنَا بالنّقائِض الّتي كاَن الشّاعُر ُيظهُر فيها براعتَُه في إثارِة الجمهوِر المستمِع وهَو يلقيها 
 إلى ولوِج باِب -بالتّالي–ي بنا باألسواِق، ويستمتُع بهتاِف الجمهوِر وإعجاِبِه، وهذَا يؤّد

 .العاّمّيِة في األزجاِل، وهَو الباُب الّذي ال نريُد التّفصيَل فيِه اآلَن؛ ألنَّ لذلَك َمْوضَعه
نوٌع مَن "الّزجَل بأنُّه " الوسيطُ"والمعاجُم الحديثةُ ابتسرت التّعريفَ ابتساًرا، حيثُ عّرفَ 

وهذا التّعريفُ يركُّز على اللّغِة ضارًبا صفًحا عِن إبراِز ، )3("الشّعِر تغلُب عليِه العاّمّيةُ
تتحدثُ عْن شعٍر، " ِشعر تغلُب عليِه العاّمّيةُ"فعبارةُ . عنصٍر هامٍّ في الّزجِل وهَو الحركةُ

بْل تلمُح لمًحا من قبيِل . ففيِه صوتٌ، لكنَّ الحركةَ غيُر صريحٍة في التّعريِف. والشّعُر ُينشُد
وقْد تحّدثَ الحلّي عْن تطريِب الّزجِل بالّصوِت صراحةً وبالحركِة ضمنًا أيًضا، . ِرإنشاِد الشّع

ال ُيلْتَذُ بِه وتُفْهُم مقاطُع أوزاِنِه ولزوُم قوافيِه حتَّى ُيغَنَّى بِه وُيَصوَّت، فيزوُل اللَّبُس : "فقاَل
 .)4("بذلَك

 : تقسيم الزجل 
 :ويظهُر أنَّ هذا التّقسيَم قْد نحا منَحَييِن اثنين. تفنََّن الّزّجالوَن في تقسيم الّزجِل 

 

                                                 
 .11/302، َزَجَل، اللّسانابن منظور،  – )1(

 .119، صاألدب العاّمي في مصر في العصر المملوكي الجّمال، – )2(

 .1/389، زجَل،  المعجم الوسيط ،  إبراهيم مصطفى وآخرون– )3(

 .6، العاطل الحالي – )4(
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 تقسيٌم حسب إعراِب ألفاِظ الّزجِل، فإنَّ دخَل ألفاظَ الّزجِل بعُض اإلعراِب ُسّمَي :المنحى األّوُل
، ولعّل التّزنيَم أي اإللحاقَ بالشّيِء ما ليَس منه، إنّما جاَء مْن إدخاِل اإلعراِب على )1("الُمَزنَّم"

أنَّ جمالَُه في لحِنِه ال في إعراِبِه، وإْن لْم : لفنِّ الشّعريِّ العاميِّ الّذي لحنُُه هَو إعراُبُه، أْيهذا ا
 .يدخلُْه التّرنيُم فهَو الّزجُل

 

 : وهَو تقسيٌم يقوُم على األغراِض، وهَو أربعةُ أقساٍم:المنحى الثّاني
الخمَر واألزهاَر والمياَه والطّبيعةَ، وهذَا اللّفظُ  وهَو ما تضّمَن الغزَل والنّسيَب و:الّزجُل: األّول

 .غلَب على تسميِة الفروِع األخرى
 .)2( وهَو ما تضّمَن الهزَل والخالعةَ واإلحماَض:الُبلَّْيقا: الثّاني

 ولعلَّ كثرةَ الخالعِة واإلحماِض والهزِل )3(والَبلَقُ هَو الُحْمقُ الّذي ليَس ِبُمحكٍَم بعُد
 .اَن إلى الُحْمِق، أو ال تْصُدُر تلَك األشياُء إالَّ عْن أحمقَ أْو ُمتَحاِمٍقتقّرُب اإلنس

 هَو ما تضّمَن الهجاَء والذَّمَّ، ولعلّها مأخوذةٌ مْن قَْرقَرِة الّدجاجِة إذَا رّدّدتْ :الِقْرِقيا: الثّالث
يِر إذَا هدَر بصوِتِه، صوتَها، أْو مَن الّضحِك إذَا استُغِْرَب فيه وُرّجَع، أو مْن قرقرِة البع

وبما أنُّه يدوُر حوَل الهجاِء والذّمِّ فال ُبدَّ أْن . )4(وُيسّمى الّرجُل قُراِقِريا وكذلَك جِهيُر الّصوِت
تكوَن ألفاظُُه صاخبةً وُيرّجعها الّزّجاُل لتثُبتَ في أذهاِن الّسامعيَن وتُِثيَرهم تجاَه المهجوِّ، هذَا 

 .عاجُم لْم تتحّدثْ عْن هذَا الفنِّ الشّعبّيتفسيري للتّسميِة، فالم
وقْد كاَن .  وهَو اسُم فاعٍل مْن كفََّر الشَّيَء، وهَو ما يتضّمُن الِحكََم والمواعظَ:الُمكَفِّر: الّرابع

الّزّجالوَن ينظموَن أزجاَل الهجاِء والذّمِّ والُمجوِن والغزِل، ثّم يتوُبوَن فينظموَن أزجاالً 
 ّما فعلوُه في أزجاِلِهم الّسابقِة، يعتذروَن فيها ع
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 .)1(وَيضمُّ الُمكفُِّر في خرجتَُه مطلَع الّزجِل الُمكّفَِّر عنُه
 .)2(وهناَك أسماٌء أخَرى أطلقتْ على هذه األنواع، ال تخرُج عْن هذا التّقسيِم

 

 :بداية الّزجل
ْل هَي شعٌر شعبيٌّ ارتقَى بِه ال يكاُد الّدارسوَن يتّفقوَن علَى البدايِة األولَى للّزجِل، ه

الّزّجاُل إلى هذِه الحاِل الّتي نَرى الّزجَل عليَها في فترِة نضوِجِه؟ أْم ارتداٌد في الشّعِر الفصيِح 
إلرضاِء العاّمِة؟ هْل نما مَن األسفِل أْم نزَل مَن األعلَى؟ أي هْل ارتقَى من العاّمّيِة أْم نزَل مَن 

. كادوَن يتّفقوَن كذلَك على الشّخِص الّذي كانتْ تلَك البدايةُ على يديِهالفصيحِة، كما أنّهم ال ي
 .وهْل اختَرَعُه اختراًعا، أْم طّور شيًئا موجوًدا في األصِل؟

ئِل مْن تحّدثَ في هذِه القضّيِة ابُن خلدوَن في تناوٍل أقرَب إلى الموضوعّيِة اومْن أو
بَدَع هذِه الطِّريقةَ الّزجلّيةَ هَو ابُن قُزماَن، وإْن كانتْ ِقيلتْ والتّجّرِد، حيثُ أفاَد بأنَّ أّوَل َمْن أ

كما وصفَ ـ وال انسكبت معاِنيها وبانتْ رشاقتُها –قبلَُه في األندلَس، لكْن لْم يظهْر َحالها 
 .)3(واشتهرتْ إالَّ في زماِنِه

َدَعها ولْم يخترْعها، وعباراتُ ابِن خلدوَن دقيقةٌ واضحةٌ، فهَو يقوُل إنَّ ابَن قُزماَن أب
كما . هذَّبها وأعطاها أبعاَدها الفنّيَّةَ الّراسخَةَ كما ظهَر في نهايِة عباراِتِه" أبَدَعها"ويعِني بكلمِة 

أنَّ ابَن خلدوَن قْد وّضَح أنَّ األزجاَل كانتْ قبَل ابِن قُزماَن في األندلَس، فكيفَ كانتْ إذَْن؟ 
إذْ يَرى أنَّ شيوَع فنِّ التّوشيِح في أهِل . ُسُه في مكاٍن آخَرسؤاٌل يجيُب عنُه ابُن خلدوَن نف

األندلس، وأخذَ النّاِس بِه لسالسِتِه وتنميِق كالِمِه وتصريِع أجزاِئِه، كلُّ ذلَك دفَع العاّمةَ مْن 
اًبا، أهِل األمصاِر إلى أْن ينسُجوا على منواِلِه بطريقِتِهم الحضرّيِة مْن غيِر أْن يلتزُموا فيِه إعر

 . )4(واستحدثُوا فنًّا سّموُه الّزجّل
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ومْن هذِه العبارِت قْد يتبادُر إلى الذّهِن أنَّ الّزجَل جاَء مَن العاّمِة أْي يعتبُر األدُب 
الشّعبي أساَس الّزجِل، في حيَن يصّرُح بأنَّ الموشَّح هَو الّذي أوَحى بفكرِة الّزجِل حيَن تحوََّل 

 .صيِح إلى العاّميِّالنّاُس مَن النّظِم الف
وكوُن التّوشيح العامَل الحاسَم في ظهوِر الّزجِل، أخذَ بِه كثيٌر مَن الّدارسيَن، ومَن 

وقْد تمكّنت الموشّحاتُ مْن نفوِس األندلسّييَن لعذوبِتها : "الّدارسيَن مْن يلحُّ في ذلَك فيقوُل
ولكْن ! اّمّيِة فأعجبوا بالموشّحاِت إلى حينوحالوِة الخرجِة فيها فأنساُهْم ذلَك انقياَدهم للّهجِة الع

 -بدافِع شوِقِهم وحنيِنِهم إلى لُغِتِهم الّدارجِة–لْم تكد الفرصةُ المؤاتيةُ تُتاُح لهم، حتّى سارُعوا 
ُيعبُِّروَن مْن خالِلها عْن شُؤوِنِهم وقضاياِهْم، وعْن مظاهِر حياِتهم العاّمِة ِبِجدِِّها وَهْزِلها 

حزاِنها، وكاَن ذلَك ِحيَن اجتاَحتْ جيوشُ ابِن تاشَِفيَن األندلَس وقَضتْ على ملوِك وأفراِحها وأ
فقد كثَر البربُر وغيُرهم مْن غيِر العرِب في الجيِش ثمَّ كانتْ نتيجةً . هـ479الطّواِئِف سنة 

 تلَك اللّغةُ الّتي لتعّدِد العناصِر الّسكّانّيِة أْن نشأتْ لَدى أهِل األندلِس لغةٌ عاّمّيةٌ ممّيزةٌ هَي
ونحُن نعلُم أنَّ الموشّحاِت لْم يعجْب بها األندلسّيوَن إلى حيٍن، بل . )1(صاغُوا ِبها أزجالَهم

وتلقّفها . استمرَّ اإلعجاُب بها حتّى مْع وجوِد األزجاِل، بل انتشرتْ في المشرِق وذاَع صيتُها
 الّسادِس والّسابِع والثّامِن، وحتّى التّاسِع النّاُس ُمعجِبيَن، ونظُموا علَى منواِلها في القروِن

أّما حنيُن النّاِس إلى العاّمّيِة . هذا قوٌل غيُر دقيٍق! والعاشِر، فكيفَ كاَن اإلعجاُب بها إلى حين؟
فهَو أمٌر معروفٌ حيثُ ُيعبُِّروَن بها عْن أشياَء ال تُسِعفُُهم الفصيحةُ كثيًرا في التّعبيِر عنها؛ 

 المستعملةَ لها داللةٌ خاّصةٌ ووقٌع موسيقيٌّ خاّص ال يوجُد في مرادفاِتها في ألنَّ األلفاظَ
 .الفصيحِة

 -كما قاَل-ويَرى الِحلّي أنَّ الّزّجاليَن أوََّل  ما نظُموا األزجاَل جعلُوها قصائَد ُمقّصدةَ 
 بغيِر اللّحِن واللّفِظ وأبياتًا مجّردةً في أبحِر عروِض العرِب، بقافيٍة واحدٍة كالقريِض ال ُيغايُرُه

ثمَّ ُيفّسُر تنّوَع األوزاِن فيها معتبًرا أنُّه لكثرِة هذِه . )2(وسّموها القصائَد الّزجلّيةَ. العاّمي
 واختالِفها عدلُوا عِن الوزِن الواحِد العربيِّ إلى تفريع األوزاِن -كما أسماها–القصائِد 
 اَء بعَد أْن لّحنُواوأوضَح أنَّ هذَا التّفريَع قْد ج. المتنّوعِة
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 تلَك القصائَد بألحاٍن طّيبِة الّسماِع، رائعٍة في األسماِع متناسبٍة مِع األنغاِم واإليقاِع، 
ويقوُم مقاَمُه عنَد التّرنِّم . وضُعوا على كلِّ جزٍء مَن األوزاِن كالًما يوازنُُه في الثّقِل والخفِّة

 .)1(والغناِء
 يوّضُح أنَّ تسلسَل األزجاَل كاَن قصيدةً ثمَّ لُّحنتْ فحّرفَ وهذَا رأٌي غيُر مسبوٍق، حيثُ

اللّحُن بعَض األجزاِء ليناسَب التّطريَب والتّنغيِم، وكأنَّ هذَا االنحرافَ أعَجَبُهم فالتزَم الّزّجالُوَن 
 .وشّحاِتوهَو بهذَا ينَأى بعيًدا باألزجاِل عِن الم. بالنّظِم على مثِل هذِه التّقسيماِت الُموسيقّيِة

فالمرحلةُ : أّما الشّكعةُ فيَرى أنَّ الّزجَل يشكُّل المرحلةَ الثّالثةَ لتحّوِل الشّعِر في األندلَس
والمرحلةُ الثّانيةُ مرحلةُ إدخاِل . األولى هَي مرحلةُ الشّعِر الفصيِح الّذي استمرَّ حتّى اليوَم
ّدِد األوزاِن والقواِفي وهَي مرحلةُ العامّيِة إلى الشّعِر مْع تحويٍر في بناِء القصيدِة وتع

والمرحلةُ الثّالثةُ هَي مرحلةُ قوِل منظوماٍت عاّمّيٍة تلتِقي مْع رغباِت العاّمِة، ومْن . الموشّحاِت
وهذَا الّرأُي يؤخُّر األزجالًَ إلى ما بعَد استقراِر . )2(ال ُيجيُدوَن العربّيةَ وهَي الّزجُل

 .الموشّحاِت وشيوِعها
ْل الباحثون البيئةَ األندلسّيةَ نفَسها، فقْد رأى أحدهم أنَّ البيئةَ األندلسّيةَ استطاَعتْ وال ُيغف

أن تُحدثَ شيًئا جديًدا إلى حدٍّ ما يتجاوُب مْع بيَئِتها، أو ما كاَن فيها مْن ترٍف ونعيٍم ولذٍّة، وهَو 
ولكنّنا . )3(ِء والموسيقَاهذه الموشّحاتُ واألزجاُل الّتي تعّبُر عْن موجٍة واسعٍة مَن الغنا

لماذَا لم تفعل البيئةُ البغدادّيةُ أّياَم الّرشيِد والمأموِن وغيِرِهم في ترِفها ونعيِمها : نتساءُل
ولذائِذها ِفعالً مماثالً، وبخاّصٍة ونحُن نعلُم أنَّ موسيقَّي األندلِس زرياب هَو تلميذُ الُموصِلي 

لسّيةُ في تحويِل الشّعِر بهذَا االتّجاِه، ولْم تفعل البيئةُ البغدادي، فكيفَ أثّرت البيئةُ األند
 !.البغدادّيةُ؟

وقْد ذهَب أحد الباحثيَن مذهًبا آخَر حيَن اعتبَر األغنيةَ الشّعبيةَ أصالً لكلٍّ مَن الموشِّح 
ِلُيخرَج منُه فنًّا  قد استفاَد مْن هذا الفنِّ الشّعبّي واستغلُّه -وشّاًحا وزّجاالً–والّزجِل، وأنَّ الفنّاَن 

  بيَن ما ألفتُْه-كما قال–جديًدا يغُزو البيئاِت المثقّفِة، ويوفّقُ 
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 هذِه البيئاتُ مْن شعٍر قديٍم، ومْن تقاليَد أدبّيٍة، وبيَن ما عرفتُه البيئةُ الشّعبّيةُ مْن فنٍّ كاَن 
 .)1(لُه سلطاٌن في الحياِة الخاّصِة لهؤالِء المثقّفيَن

احُب هذا االتّجاِه إثباتَ رأِيِه بإيراِد خرجاٍت عاّمّيٍة مشتركٍة بيَن األزجاِل وقْد حاوَل ص
والموشّحاِت، كما أورَد اعترافَ بعِض الّزّجاليَن بازِدحاِم الخرجاِت لديِه يختاُر منها، وأورَد 

ُمسيطرةً في كذلَك خرجاٍت أعجمّيةً تحمُل المعنَى نفَسُه، مستنتًجا أنَّ األغنيةَ الشّعبّيةَ كانتْ 
زجاِل، فلمَّا كاَن األدُب الّذي يحّبُه رجاُل الّدولِة هَو الفصيح كانت ألفترِة ما قبَل الموشّحاِت وا

الموشّحاتُ، بينما في البيئِة المحلّّيِة وبيَن العاّمِة، وفي مجاِلِس األنِس كاَن الحديثُ بالعاّمّيِة 
 عباراتٌ خاّصةٌ لها وقــُعها وطرافتُها، يحلُو، والعباراتُ تتكّرُر، وراجت بيَن النّاِس

استُغلّــتْ كمركٍز للموشّحاِت واألزجاِل، ثمَّ كانتْ الّرجعةُ إلى العاّمّيِة في تلَك المجاِلِس وفي 
 .)2(حفالِت العاّمِة تمثُّل النّظَم العاّمي الّذي هَو الّزجَل

إلى البيئِة أو العاّمِة من النّاِس، إذْن نحُن أماَم تعليالٍت لظهوِر الّزجِل، منها ما يعُزوُه 
ومنها ما يعُزوُه إلى ُحبِّ اللّهجِة العاّمّيِة وحبِّ االنفالِت مْن قيِد الفصيحِة، ومنها َما يعُزوُه إلى 
األغنيِة الشّعبّيِة، كما أّن منها ما يعُزوُه إلى إعجاِب النّاِس بالموشّحاِت فكانتْ الموشّحاتُ 

ومنها أيًضا ما عَزاُه إلى تطّوٍر تاريخيٍّ كمرحلٍة ثالثٍة بعَد . جاُل للعاّمِةللّرسمّييَن بينما األز
 .الشّعِر الفصيِح والموشّحاِت

فلْو مّحصنا الّرأَي الّذي يجعلها مرحلّيةً، أْي جاَءتْ بعَد الشّعِر والموشِّح، لرأينا أنَّ هذَا 
ي تفيُد أقدمّيةَ الّزجِل والموشِّح مًعا، حتّى ال الّرأَي ال َيثبتُ كثيًرا أماَم الّرواياِت الكثيرِة الّت

وهذا ُيضعفُ قضّيةَ . َيعرفُ أقدُم َمْن أرَّخَ لهما َمْن كاَن منُهما األسبقَ، ومتَى كاَن ذلَك؟
إنَّ األغاني الشّعبّيةَ والبيئةَ المحلّّيةَ الّتي : كما أنَّ طبيعةَ األموِر تقوُل. المرحلّيةَ في الظّهوِر

عاّمّيةَ عادةً قْد ُيَرّجحاِن أسبقّيةَ الّزجِل، حتّى إذَا كاَن دوُر ُمخاطبِة الّرسمّييَن تحّولُوا تعتمُد ال
 .إلى الموشّحاِت

وأّما ُحبُّ العاّمّيِة وما قيَل عِن الّرّدِة إليها مْن الفصيحِة في عهٍد تاريخيٍّ ما هَو دخوُل 
 ا التّاريِخ ُيضعفُ أيًضا هذا الّرأَي،ابِن تاشَِفيَن؛ فوروُد األزجاِل الكثيرِة قبَل هذَ
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 كما أنَّ العاّمّيةَ كلغٍة للفنِّ الشّعريِّ يمكُن أْن تُصاحَب الفصيحةَ دائًما في الفنوِن 
الّرسمّيِة، إذْن فال ضرورةَ لالرتداِد ما دامتْ كلُّ الكتِب والمؤلّفاِت في هذا العصِر تكتُب 

 .بالفصيحِة
 النّاِس بالموشّحاِت عاّمةً والخرجاِت خاّصةً، فهذَا حقٌّ ولكْن فإذا ما وصلْنَا إلى إعجاِب

ال يؤّدي بالّضرورِة إلى تحّوِل الموشِّح مْن فنٍّ فصيٍح فيِه جزٌء عاّميٌّ إلى فنٍّ عاّميٍّ كُلّيا هَو 
 الوشّاِح الّزجل لمجّرِد إعجاِب النّاِس بالخرجِة العاّمّيِة، بْل يقوُدنا إلى العكِس وهَو أنَّ ُحبَّ

 .لمثِل هذِه العاّمّياِت قْد جعلُه يعتمدها كمركٍز للموشِّح يبِني موشّحُه عليِه
والّذي أذهُب إليِه هَو أنَّ البيئةَ العاّمةَ بعاداِتها وسهراِتها وأغاِنيها ال ُيالِئمها اللّفظُ الفصيُح، ال 

 أحُدنا سوقًا عاّمةً وأخذَ يتحّدثُ إلى التّّجاِر باللّغِة ولْو دخَل. لشيٍء إالَّ ألنَّ هذِه البيئاِت تتحّدثُ العاّميةَ
 يروي عْن أستاِذِه )1(وقْد كاَن ابُن عقيل. الفصيحِة لرأيتَ اإلنكاَر في وجِه التّّجاِر والماّرِة

قْد ضمَّ و. )3(إّياكم والنّحَو بيَن العاّمِة فإنُّه كاللّحِن بيَن الخاّصِة:  أنُّه كاَن يقوُل ألصحاِبِه)2(األسدي
طرائفَ ممتعةً مْن هذا الباِب كتلَك الّتي تروي أنَّ نْحِويا وقفَ على قَصَّاٍب " الحمقى والمغفّليَن"كتاُب 

وما –وهذَا يدلّنا على أنَّ العاّمةَ كانت . )4(بدرهماِن يا ثقيالِن: بكْم البطناِن؟ فقاَل: فقاَل لُه) جّزار(
 .للخاّصِة أدبها ولغتها كذلَككاَن  لها لُغُتُها وأدُبها في حيَن -زالت

وما نخرُج بِه هنا هَو أنَّ األدَب الشّعبيَّ موجوٌد قبَل الموشّحاِت وقبَل األزجاِل بالتّأكيِد؛ 
ألنُّه يرافقُ الشّعَب، وعليِه فقْد يكوُن هَو العامَل األكثَر وجاهةً، في إبراِز فنِّ األزجاِل، زيادةً 

ها، فكاَن لزاًما على مْن ُيحبُّ ألدِبِه الّرواَج، ولنفِسِه الشّهرةَ، أْن على أنَّ العاّمةَ تحبُّ لغتَ
 . ُيرضَي ذوقَ العاّمِة، فكانت األزجاُل

 
ولكْن ما الحدوُد الّتي كاَن الّزجل يتحّرك ضمنها؟ يمكُن أْن نعرفَ أيَن يقفُ الّزّجاُل، 

 .ولمْن يوّجُه فنُّه لندرَك حدوَد هذا الفنِّ
                                                 

" كتاب الفنون: " أبو الوفاء، علي بن عقيل البغدادي، شيخ الحنابلة، وعالُم الطّرِق في وقِتِه، لُه مصنّفاتٌ كثيرةٌ منها– )1(
، شذرات الذّهبابن العماد، : تُنظر ترجمته في). هـ769(، وهَو غير النّحوي عبد اهللا بن عقيل المصري ت )هـ513(ت
 .م4/243، ميزانلسان ال، وابن حجر العسقالني، 4/35

). هـ456(في الفقه، ت" االختيار: " عبد الواحد بن علي الُعكبري شيخ ابِن عقيل، عالم بالنّحِو واللّغِة وأّيام العرب، له– )2(
 .2/213، إنباه الّرواة، والقفطي، 3/297، شذرات الذّهب، ابن العماد، 2/19، فوات الوفياتالكتبي، : تُنظر ترجمته في

 .127-125، أخبار الحمقى والمغفّلين ابن الجوزي، : ُينظر- )3(

 .الباب الثّامن عشر من الكتاب وما بعده: ، وُينظر126 – )4(
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إنَّ كالًّ مَن الشّاعِر والوشّاِح والّزّجاِل قْد اتّخذَ مَن الكالِم ماّدةً : ًدا مْن يقوُلال يضيفُ جدي
لعمِلِه وحرفِتِه، ُيروُِّجها في المجتمِع الّذي يتحّرُك فيِه، ويحاوُل أْن يبلغَ بنظِمِه أفضَل صورٍة يمكُن 

ِمي أْن يبلغَ ما ُيِريُد مْن ُسمعةٍٍ أدبّيٍة أْن يبلغَها إلرضاِء جمهوِرِه، كما يحاوُل أيًضا مْن فنّه الكال
ومنذُ كاَن الشّعُر وجَد الشّاعُر لنفِسِه طريقًا مسلوكًا . يطمُح إليها، ومكانٍة في المجتمِع يصُبو إليها

. الخ.....مرسوَم األبعاِد محدوَد االتّجاهاِت فساَر فيِه مادًحا  أو ُمفتخًرا أو راثًيا أو هاجًيا أو واصفًا 
َن يجُد الحكاَم ومْن هْم أقلُّ طبقةً مَن الحكّاِم كالقادِة واألمراِء ُيغدقوَن عليِه الماَل، يدفعُه ذلَك وحي

لمعاودِة العمِل مْن جديٍد، وتتّصُل حلقةُ الشّعِر كعرباِت القطاِر عربةً فعربةً، لكنَّ سكّةَ الحديِد واحدةٌ، 
فلّما جاَء الوشّاُح لْم يشعْر . الخ.... ولغةً فصيحةً وهَي الّسنُن الّتي ُرسمتْ للشّعِر وزنًا وصورة

بغربٍة ولْم ينبذُْه الشّعراُء؛ ألنُّه يسيُر في الّسكِّة نفِسها إالَّ مْن تنويٍع في الوزِن والقافيِة وفي عاّمّيِة 
ِه كما كان وما عَدا ذلَك بقيتْ ُصَوُرُه ولغتُُه الفصيحةُ وكثيٌر مْن أوزاِن شعِر. الخرجِة أو ُعجَمِتها
كما أنَّ جمهوَرُه بقَي هَو الجمهور نفسُه مَن األمراِء الممدوِحيَن والقادِة . الحاُل عنَد الشّعراِء

والقُضاِة، وإْن تحّولتْ األماكُن إلى الحداِئِق والقصوِر وبجواِر جداوِل المياِه بما ُيرافقُ ذلَك مْن غناٍء 
 .وموسيقَا

 الوشّاِح في تفريِع األوزاِن والقواِفي وافترقَ معُه في اللّغِة، حيثُ ولّما جاَء الّزّجاُل التقَى مَع
أصبحتْ األزجاُل بالعاّمّيِة، كما أنَّ الجمهوَر اختلفَ، فقد توّجَه الّزّجاُل بفنِّه إلى النّاِس في أسواِقِهم 

، وآخر في خّياِط، وثالث وأماكِن اجتماعاِتهم ولهِوِهم، فال غرابةَ أْن نجَد زّجاالً ينظُم زجلُه في طَّباخ
كما أنَّ الحديثَ بلغِة النّساِء في الخرجاِت وغيِر الخرجاِت، وطلَب المرأِة للّرجِل . في طّحاٍن، وهكذَا

وتمنّيها بل استخداَمها عباراٍت فيها مْن مجوٍن غيِر قليٍل، كلُّ ذلَك يدلّنا على حدوِد البيئِة الّتي كاَن 
 ال يعِني أنَّ الّزّجاَل انقطَع عِن األمراِء والخاّصِة، بْل يعِني أنَّ البيَئةَ وهذَا. الّزّجاُل يدوُر فيها

الطّبيعّيةَ الّتي يتوّجُه إليها الّزّجاَل غالًبا هَي بيئةُ العاّمِة مَن النّاِس في بيوِتِهم وأسواِقِهم وأماِكِن 
 صراحةً، هَي بيئةُ الّصبياِن والُمرداِن وما عمِلِهم، هَي بيئةُ النّساِء في غزِلِهنَّ وعالقاِتِهنَّ بالّرجاِل

 .)1(يتداولونُه مْن أحاديثَ وطَُرفْ

                                                 
 .139، الّزجل في األندلسعبد العزيز األهواني، :  ُينظر– )1(
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ال غرابةَ إْن قلتُ إّن دارَس األزجاِل القديمِة بالذّاِت كالّسائِر في حقِل ألغاٍم مكتظٍّ ومبعثِر 
ولْو أراَد . ي زماِنهااأللغاِم؛ وذلَك ألنَّ هذه األزجاَل نُظمتْ بذوِق العاّمِة وبلغِتِهم في مكاِنها وف

أحٌد دراسةَ أزجاِل قُطٍْر ما وهَو مْن أبناِء العصِر نفِسِه، فإنَّ ذلَك سهٌل عليِه حتّى لْو لْم يكْن 
أمَّا إْن كاَن الّدارُس في عصٍر . يسكُن ذلَك القطر؛ ألنَّ السَّفََر إليِه ومخالطَةَ أهِلِه يحلَّ الُمشكلةَ

صِر الّذي قيلتْ فيِه األزجاُل، فإنَّ دراَستَها أمٌر صعٌب بْل يكاُد مختلٍف وبعيٍد كثيًرا عِن الع
يكوُن مستِحيالً وبخاّصٍة في الجانِب الفنّي الّذي يبحثُ في الوزِن واللّغِة والّضبِط، بينما هَو 

 .أقلُّ صعوبةً في الموضوعاِت والبناِء
مكاِنِه في فترٍة زمنّيٍة قصيرٍة ولّما حاولتُ ضبطَ النّصوِص كاَن ذلَك أشبَه بنقِل جبٍل مْن 

الّضبطَ تماًما، في حين حاوَل " ع"وقْد أهمَل صاحُب التّحقيِق . دوَن أدواٍت للحفِر والنَّقِل
ضبطَ النّصِّ فضبطَ بعَض الكلماِت وضرَب صفًحا عِن الباِقي، وقْد وقَع " م"صاحُب التّحقيِق 

 الّساِكِن فحّوَل الملحوَن إلى ُمعرٍب وهذا في أخطاِء الّضبِط في أيسِر األموِر، وهَي تحريُك
 . الفيصُل بيَن الموشِّح والّزجِل؛ لذلَك لْم يوفّقْ في ذلَك

فإذا كاَن المغربي يجُد : "وقْد اطّلعتُ على رأٍي إلبراهيم أنيس خفّفَ عنّي كثيًرا يقوُل فيه
لّزماِن والمكاِن، فكيفَ بنا صعوبةً في تفّهِم أزجاِل األندلسّييَن، والعكُس صحيٌح، رغَم قرِب ا

نحُن، وقْد َبُعَدتْ بيئتنا عْن بيئِتهم، وحالتْ بيَن لهجِتنا ولهجِتِهم قروٌن مَن الّزماِن؟ لذلَك 
فدراسةُ النّصوِص الّتي ُرويت مكتوبةً مَن األزجاِل القديمِة أمر ليَس باليسيِر، بْل هَو شاقٌّ 

دنا أْن يكوَن ُحكُمنا صائًبا فال ُبدَّ مْن دراسِة لهجاِت إذا أر: "ويقوُل في مكاٍن آخَر. )1("عسيٌر
البيئاِت العربّيِة ومعرفِة خصاِئِصها الّصوتّيِة وطريقِة النّطِق بها، وما أصاَبها من الكالِم في كلِّ بيئٍة مَن 

 .)2("انحراٍف
الّزجل في "وقْد وجَدتُ قليالً مْن أوصاِف ضبِط الكلماِت، أو لفِظها في دراسِة األهواِني، 

وهَي ال تُغِني كثيًرا، لكنّني سأحاوُل تطبيقها في دراسِتي األزجال األندلسّيِة الّتي " األندلس
 أّما األزجاُل المصريةُ والشّامّيةُ فال مفرَّ". عقود الآلل"ضّمها 

                                                 
 .34، الشّعر موسيقا – )1(

 .35، نفسه – )2(
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ّمّيةَ لكنَّ اللّهجةَ العا.  لي من اعتماِد اللّهجِة المصرّيِة والشّامّيِة ميزانًا في الّدراسِة
المصرّيةَ وكذلَك الشّامّيةَ تختلفاِن أيًضا، ومثاُل ذلَك تحريُك أّوِل الفعِل الُمضارِع، ففي كثيٍر 
مْن مناطِق مصَر يضّمونَُُه، وفي مناطق شامّية يفتحونه بينما في مناطقَ شامّية أخَرى 

ِني ذلَك، فإْن ُوفِّقتُ لكنّني سأحاوُل ضبطَ النّصِّ ما وسع. يكسرونَُه، ومْن هنا كانت الّصعوبةُ
فمَن اِهللا، وإْن كانتْ األخَرى فعذِري اختالفُ اللّهجاِت بيَن األماكِن، وبيَن الفتراِت الّزمنّيِة، 

 .وتكفيِني المحاولةُ الّتي أردتُ لها اإلصابةَ جهِدي
 :وأزجاُل العقوِد ثالثةٌ وأربعوَن زجالً يمكُن تصنيفُها زمنيا كما يأِتي

 )6(جدول رقم 
 األزجاُل حسب القرون

 العدد القرن الهجري
 4 الّسادس
 1 الّسابع
 16 الثّامن
 4 التّاسع

 18 مجهولة الّزمن
 43 المجموع

 
وهكذَا يختاُر النّواجي معظَم أزجاِلِه مَن القرِن الثّامِن الهجريِّ، أْي في الفترِة الّسابقِة 

أّما .  وثالثةٌ البِن ِحجِّة،منها واحٌد لُه نفسُه: أزجاٍلقليالً لعصِرِه، كما يختاُر مْن عصِرِه أربعةَ 
العدُد المجهوُل فأرّجُح أنُّه مَن القرنيِن الثّامِن والتّاِسِع؛ ألنُّه لم ُيمثِّْل مَن القرِن الّسابِع إالَّ بزجٍل 

ألزجاِل وأرّجُح ذلَك ألنَّ أصحاَب ا.  بينما مثَّل مَن القرِن الّسادِس البِن قزماِن فقط،واحٍد
المجهولِة في غاِلِبِهم يحملوَن ألقاًبا تدلُّ على المهنِة، وهذا شائٌع في مصَر والشّاِم في العصِر 

وبهذا سأطلقُ الحكَم الّذي .  واإلسكاف، والنّّجار، والغزوليُ، والمنّجم، فمنهم المبلّطُ.المملوِكي
 .لّزّجاِل كذلَكينطبقُ على األزجاِل المعروفِة على األزجاِل غيِر معروفِة ا

سوى أربعِة أزجاٍل البِن قزماَن وهَو أندلسيٌّ، في حين " عقود الآلل"أّما البيئةُ، فلْم يضّم 
 كاَن الباِقي مْن مصَر والشّاِم، ولْم أستطْع الفصَل بين مصر والشّاِم؛ ألنَّ 
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لشّعراُء يتنقّلوَن بينهما وكاَن العلماُء وا. البئيتين سياسيا وتاريخيا كانتَا تحتَ الحكِم نفِسِه
دوَن حواجز، ومنهم مْن نشَأ في الشّاِم وأقاَم في مصَر وكذلَك العكس، كما أنَّ قرَب المنطقتيِن 

أّما األزجاُل مجهولةُ القائِل فكما . جغرافيا جعَل كثيًرا مَن العاداِت والتّقاليِد واللّهجاِت متقاربةً
ِب الّذي ذكرتُُه سابقًا، وهَو وإْن لْم يكْن كافًيا للّدراسِة سبقَ سأعتبرها شامّيةً مصرّيةً للّسب

 .العلمّيِة فإنّما أراُه ُيسّدُد الخُطَى في غياِب ترجمِة هؤالِء الّزّجاِليَن في الكتِب الُمعتمدِة
 :وستقوُم النّاحيةُ الموضوعّيةُ ألزجاِل العقوِد على المحاوِر اآلتيِة

 .األغراض .أ 
 . والتّجديِداألغراُض بين التّقليِد .ب 

 :أّما النّاحيةُ الفنّّيةُ فستقوُم على
 بناء الّزجِل: أّوالً
  األسلوُب: ثانًيا

 ).الخيال(الّصورة :  ثالثًا        
 . العاطفة:  رابًعا      
 .الموسيقا:  خامًسا     

 

 : األغراض ) -أ
 كالشّعِر والموشِّح مْع الّزجُل فنٌّ شعريٌّ، ومَن األموِر البدهّيِة أْن يكوَن في أغراِضِه

وألنَّ الّزجَل فنٌّ موجَُّه في األصِل إلى العاّمِة للّهِو والطّرفِة . بعِض التّمّيِز إمَّا كما وإّما نوًعا
وقْد . والتّسليِة، فيبُدو أنُّه في أّوِل نشأِتِه كاَن مقُصوًرا على القوِل في الغزِل واللّهِو والمجوِن

ستطاَبتُْه الخاّصــِة لسيرورِتِه، وخفّته وطرافِتِه، ومَن المؤكِّد أنَّ أقبَل عليِه العاّمةُ وا
 . الّزّجاليَن الحظُوا ميَل العاّمِة إليِهم

 
كما الحظُوا ميـَل بعِض الخـاّصِة إليِهم ، فوجُدوا أنفّسهـم في موقِع َمْن عليِه أْن 

 ُيرِضَي جميَع 
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وعاٍت أخَرى غيَر تلَك الّتي ابتدَأ بها، ومَن األطراِف، لهذَا نجُد الّزجَل قْد عالَج موض
 .)1(الوصفُ، والفخُر، والّرثاُء، والّزهُد، والمديُح: الموضوعاِت األخَرى الّتي عالَجها
فالموشّحاتُ كاَن ُجلُّ ارتباِطها بالغناِء والموسيقَا والطّرِب . ولْم يكْن الّزجُل بدعةً في ذلَك

لكنّها امتّدتْ هَي األخَرى لتعّبَر .  حوَل الغزِل والطّبيعِة والخمِرواألنِس فكاَن طبيعيا أن تدوَر
 .عِن الفخِر والهجاِء والّرثاِء والّزهِد

 وفي الّزجِل ةعاّمبوقْد عبََّر كثيٌر مَن الّدارسيَن عِن الّرأِي ذاِتِه في الّدراساِت األندلسّيِة 
ِة، وطرقوا الموضوعاِت الّتي طرقَها الشّعراُء عّبَر الّزّجالوَن عِن الحيا: "قاَل بعُضُهمف: خاّصةب

 .)2("وابتدُعوا أغراًضا جديدةً مثَل رثاِء الحيواناِت
 إلى الطّبقِة العاّمِة، فقْد كاَن يختاُر -غالًبا–ولّما كاَن الّزّجاُل يتوّجُه في زجِلِه 

ابِن قزمان، يشترطُ فيه الموضوعاِت الّتي تروقُ لهذِه الطّبقِة، حتّى إنَّ ريبيرا نقَل رأًيا عِن 
على الزّجاِل أْن يختاَر من بيِن الموضوعاِت أحفلَها بالفكاهِة، وأخفّها، وينبِغي أْن يكوَن ما 
يختاُرُه جذّاًبا رشيقًا فّياًضا بالحياِة مّما يثيُر اهتماَم الجمهوِر، كما اشترطَ أالَّ تكوَن 

كما –سهلة مّما يجِري على ألسنَِة عابِري الّسبيِل الموضوعاتُ معقّدةً أو بالغّيةً متكلّفةً، وإنّما 
 وعاّمِة النّاِس حتّى يكوَن لُه وقٌع حسٌن علَى أسماِعِهم ويثيَر فيهم ما ُيريُد الّزّجاُل مْن -وصفَ

 .)3(زجِلِه أْن ُيِثيَر
ولّما كانتْ الّدراسةُ مقصورةً على أزجاِل العقوِد، فسأتحّدثُ عِن األغراِض الّتي دارتْ 

 .والجدوُل اآلِتي يبّيُن هذِه األغراَض.  وفق عدد ورودها ولَها هذِه األزجاُلح
 
 
 
 
 

                                                 
 .118، األدب األندلسي، والشّكعة، 159، الّزجل في األندلس، نيعبد العزيز األهوا:  ُينظر– )1(

 .124، األدب العاّمي في مصَر والعصِر المملوكيال،  الجّم– )2(

 .158، تاريخ الفكر األندلسي:  ُينظُر– )3(
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 )7(جدول رقم 
 أزجاُل العقوِد حسب الموضوعات

عدد األزجال األغراض
 19 الغزل

 6 الوصف
 6 الهجاء
 4 الوعظ
 3 الِمَهن
 3 الُمجون
 1 الّسخرية
 1 المديح

 43 المجموع
 

 : الغزُل: أوالً 
ِالآلل، فالغزُل مّما  يَس غريًبا أْن يحتلَّ الغزُل هذِه المرتَبةَ البارزةَ في أزجال عقودل

 .ترتاُح إليِه النّفُس، ويشكُّل متنفًّسا مَن الُهُموِم وركونًا إلى الّدعِة والُحبِّ
أْن يذكَر ال بدَّ مْن . في مجاِل الغزِل؟" عقود الآلل"فما المعاِني الّتي طرقَها الّزّجالُوَن في 

الُمتغّزُل محاِسَن الجسِم، وهذَا هَو مداُر الغزِل عادةً، وقْد تناوَل الّزّجالُوَن في العقوِد محاسَن 
 :الجسِم بالوصِف والغزِل، ومْن ذلَك

 

 بدٌر وصباٌح ُمشرقٌُ، -كما هَو عنَد الشّعراِء والوشّاحيَن–الوجُه ُعموًما عنَد الّزّجاِليَن : الوجه
 :ومْن ذلَك

 ين َبَدر وجُهو الُمهلْهْل     نقَْص البدر الُمكّمْل    وقواُمو لّما أقَبْلح
 )1(أْعَزل الّرامْح وولّى

 
 

                                                 
 .9 زجل ابن مقاتل رقم – )1(
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 :ومْن ذلَك أيًضا
 بدْر شعباْن ُمنيــِتي لــّما      ِفي بروج الّسْعْد الْح نْجُمو

 )1(لُْو ِقّصةْ في فيْض دمِعي     أطلقُو واْجراه على رسمو: قلتْ
 :الوجِه بالّصباِحوفي تشبيه 

 ِعنْْد ِقْسمةْ محاسنُو     َعّز مجـُدو
 قاْم عذَارو وجَرى على صِحْن خّدو
 وعلَى الخْصر أسبْل الّرْدفْ بعـُدو

 )2(أنَا على أقداُمو سابْل : أنَا على وجُهو قابْل    والشّْعر قاْل: والّصباْح قاْل
 :يصّوُر الّزجُل جمال الخدَّ ، ومْن ذلَك: الخّد

 ْن جاْز في ُحسْن خَدُّو      لحظةْ لقتِلي حدُّوَم
 )3(وورْد خّدو وندو     ما في الّرياْض شيْء نّدو

 :ومَن الّزّجاليَن مْن شّبهُه بالثّوِب األحمِر
 اُرو المنمنْمذلْو تَرى ُحمــرةْ خــُدوُدو      وعــ

 )4(كاْن تَرى ثوْب أطلْس أحمـْر      معدِني بأخضْر معتّقْ
 :وقد ُوصفَ بأنُّه عقرٌب أو أفَعى، ومْن ذلَك: رالعذا

 ُحلّةْ َحِريْر َحْمَرا نََسْجها الّصاِنْع      لكْن ُمراِدي في الحواِشي ترقَّْم
 )5(عذاِري أرقْم: قال: عقرْب سالفيك ما تحتاْج       معو لُرقاْم: فقلتْ

 ":الٍم"كما ُوصفَ بأنُّه حرفُ 
 ِفي طّي منشُوُرو ِحكَــْمإنَّ مرسوُمو شَريفْ     : قال

 هْو كما َرَســْم: إيشْ قلتْ في هذَا الِعذَار؟     فقلـتْ
 عذُولْك قـْد رآْه     الم، فقلتْ يا زيْن الوجوْد: قاْل لي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13 زجل ابن حّجة رقم -)1(
 12 زجل ابن حجة رقم -)2(
  .4 زجل ابن مقاتل رقم -)3(
  .1 زجل ابن النبيه رقم -)4(
  .32 زجل العّبادي رقم -)5(
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 )1(كوت مهجــتي       في نْصبها بين الـُوروْد" كَْي"الْم 
 : شُّبَه الثّغُر بدْوِر الدِّرهِم في األزجاِل أْي مْن جهِة االستدارة، ومْن ذلَك: الثّغر

 وأعلَى مناُرو عاِليخَدُّو الشّريقْ داْر الطّراْز مْن ُحولُو      والّردفْ كوْم 
 )2(هذا الثّغر ما فيه واِلــي: والثّغر ُدور ِدْرهْم طلبتْ أحظَىْ بيْه      وقلتْ

 :ومْن ذلَك". الميم"كما أنَّ الثّغَر أيًضا مْن جهِة االستدارِة قْد شُّبَه بحرِف 
 أسراْر الحروفْ     هي أصْل ما بي مْن قِديْم: ناَديت لُو

 )3(ْك     الْم، والفميْم وضْع ميْمقّدْك ألــفْ وعارضــ
 :شّبهتْ حواجُب العيِن بالقّسي، ومْن ذلَك: العين

 ِمْن ذَا يحمْل جوْر العوينات بتاعْك
 وأنت سلطاْن على المعاشقْ وماعْك
 ُرمــــح قامةْ بلينها اشتْد باَعْك

 )4(وحواجْب ِقِسي علَى جفْن نابْل    سهمها أنفذْ في القلْب مْن سحْر بابْل
 :وشّبهتْ الجفوُن بالّسيوِف، ومْن ذلك

 َمْن نَظَْرُهْم نَظرةْ بقْي مسحوْر     وكيفْ إنّو ما ينسحْر مْن عيـوْن
 )5(تعتقــدهم  رقوْد وهْم أيقاظْ      وجفوْن كل جفْن سيفْ أي قاْض

 :ومْن ذلَك أيًضا
  عيِنّي أملْحلحظْ سيفْ في جفوْن يجرْح    حلْيتُو الّصدغْ المسّرْح    ما رأتْ

 )6(مْن ذاك الّسيف المحالّ
ويتغّزُل الّزّجاُل بالعيوِن في شكِلها، كما يتغّزُل بها في هيَئِتها، أّما الشّكُل فيشّببها 

 :بالنّرجِس، ومْن ذلَك
 وأرباْب الفضل والتّشابيه يا أشهْل

                                                 
 .14 زجل ابن حّجة رقم – )1(

 .32 زجل الغباري رقم – )2(

 .14 زجل ابن حّجة رقم – )3(

 .11ن مقاتل رقم  زجل اب– )4(

 .3 زجل ابن مقاتل رقم – )5(

 .9 زجل ابن مقاتل رقم – )6(
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 )1(عينيْك نرجْس، وصدغْك خمايْل      صبتها أسيافْ معقربات الحمايْل: قالُوا
 :وأّما الهيئةُ، فقْد أكثَر الّزّجالُوَن مَن التّغّزِل بالعيِن الكسالنِة النّعسانَِة ومْن ذلَك

      إنَّ ماُعو عيوْن فواتْر ُحوْر      في نحوْر ولدانها فواتْر جفُـوْن
 )2(تعتقْدهْم رقوْد وهْم أيـقاظْ       وجفون كّل جفْن سيفْ أْي قاْض.... 

 :ومْن ذلَك
 يا كسالْن: ْيه قْد دّب بالّسـرقةْ      جيتْ لطرفُو، قلتْوعل

 )3(اعذرِني، أنَا نعساْن: هكذا هي عادةْ الُحّراْس       قاْل لي
 :ومْن ذلَك أيًضا

 يا عذاُرْو، عليشْ تسيْل    عنْد ِذكُرو؟
 ويا ِرْدفُو، َبّسْك تزيْد على خَْصـُرو
 :وويا طرفُو، كْم ذا الكسْل، واتْ يا شَْعُر

 )4(كْم تجْي َعْرْض الصطباِري تحاوْل     ْهللا أقِصْر، كْم في عشْقُو تطاِوْل
 :فمْن ذلَك. يشّبه الّزّجالُوَن القدَّ إّما بالّرمِح وإّما بالغصِن: القد

        قْد َهَوى قلِبي معيشـقْ    َحَبِشي، أسمر وأهيفْ
        يخجل الغصن الّرشيقْ     ِكيفْ ال نعشقْ ونتلفْ

 )5(بقواْم ِيحِكي العواِلـي     كلّما غاْب جا برقصةْ.....  
 :وهَو ثقيٌل يظْلم الخصر الّرقيق، ومْن ذلك: الّردف

 )6(ويا ردفُو َبّسْك تزيْد على خصُرو
وقْد وجدتُ َمْن تغّزَل باللّوِن األسمِر، علًما بأنَّ الشّاِئَع هَو التّغّزُل بالوجِه الَبْدِرّي الوّضاِح، 

 : شِْرِق كالشّمِس وكالفَلَِق وكالصُّبِح، ومْن ذلَكالُم
 )7(قْد َهَوى قلِبي معْيشقْ   َحبِشي، أسمر وأهيفْ

                                                 
 .11 زجل ابن مقاتل رقم – )1(

 .3 زجل ابن مقاتل رقم – )2(

 .13 زجل ابن حّجة رقم – )3(

 .12 زجل ابن حّجة رقم – )4(

 .2 زجل ابن ُمكانس رقم – )5(

 .12 زجل ابن حّجة رقم – )6(

 .2م  زجل ابن مكانس رق– )7(
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 :والمرداُن والّصبياُن هْم أغلُب المتغزَِّل بهم، ومْن ذلَك
 صغيْر بحّيْر في أمرو  غزال قمْر بسمُرو  ليثْ الهَوى ونمرو  فاعجْب لصغر ُعْمرو

 )1(َبْع     أرَدى اُألسوْد وأرعْبريْم ابْن َعشْر وأْر
 :ومنُه كذلَك

 أّوْل آمْس في الطّريقْ       لمحتْ عيني صبــْي
 )2(ابْن اّمي وأِبْي: انتْ ابْن مْن        قال لي: قلتْ لو

 :أّما الغزُل باألمرِد، فمنُه
 في َهَوى الُمردان ضنيتْ       وبَرى جسمي النّحوْل 

 )3(  مْن ال رْيتْ لهم عقوْلوذهْب عقـلي  علــى     
وال يخلُو الغزُل مَن الشّكَوى، وقْد أكثَر الّزّجالُوَن مَن الشّكَوى وصّوُروا آالمهم، 

 :ودموَعهم، ووحدتَهم، ونحوَل أجساِمِهْم، فمْن ذلَك
ـِْم  والنّبي زاْد ُبو هياِمـْي    وال نسمْع لوْم  الي

 ي عاِيْموظهْر للنّاِس سقاِمـْي     وبقيتْ في دّم
 ونفر منّي منامـــْي     وال تنفعِني التّمايــْم 
 قاْل لْي صحِبي  بك ِدقْ     حتّى حالْك ما ينعرفْ
 )4(قُْم نجيْب طبيب حويدقْ     ويباْن ُضّرك وُيكشفْ

 :ومْن ذلَك أيًضا
 :وإْن تَيسَّْر لْك أْن تَرى ِحّبي     وْسأْل عْن ِجسِمي الّضعيفْ، قْل لُو

 عدْك إلَى أْن  فــاظْ     واغتسْل مْن ما عيونُو فاْضانحّل ب
 
 
 

                                                 
 .4قم ر زجل ابن مكانس – )1(

 .10 زجل ابن مكانس رقم – )2(

 .28 زجل ابن المعمار رقم – )3(

 .2 زجل ابن مكانس رقم – )4(
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   )1(وعلى حذو الّدارجيْن قْد حذَا    وفي باُبو حاِدي المنّيةْ حـَدا
وهكذّا يشكُو الّزّجاَل قلّةَ النَّوِم، ويصفُ دمَعُه الّذي نزفَ حتّى بكَى دًما، أّما جسُمُه فال 

 . هذِه األوصافُ الّتي تناولها الّزّجالُوَن في غَزِلِهم.يكاُد ُيَرى، وقْد أوشََك علَى الموِت
 

 :الوصف: ثانًيا 
 : ركز الوصف في األزجال على الموضوعات اآلتية 

 
وهَو زجٌل فَِكٌه طريفٌ البِن مقاتٍل، مزَج فيِه بيَن الفكاهِة والشّكَوى، : وصف البراغيث -1

 :ولْم ينَس اللغةَ فيِه، يقوُل
 لَــّيْه       البراغيثْ واقلقوِنيجّيشُوا امـبارْح َع

 )2(لوال كان في الُعمر فُسحةْ        واالَّ كانُوا أكلوِني
 :وهَو فضالتُ البراغيِث" الورشكين"ِبـ " نقّطوُه"ثمَّ يصّوُر هجوَم البراغيِث وكيفَ 

 ليلةْ انضمُّوا  علّيْه     وأراُدوا  يحملُوِنـي
 رشكين نقّطُوِني  قمتُ ليِهْم ألتِقيِهـْم     بالِو

كما أنَّ المبالغةَ اللّطيفةَ ظهرتْ في تصِويِر ما ". يحملوِني"وهَي مبالغةٌ لطيفةٌ في كلمِة 
 :فعلُه بِه البراغيثُ يقوُل

 ليلةْ أخرى واظبوِني      والبراغيث في مناِمي
 شُوا ِعظَاِمي قأكلُوا لحِمي ودّمـي       حتّى قر

 

 :عبّيةَ لقتِل البراغيِث وهَي الّضغطُ عليها بظفِر اإلبهاِمكما يصّوُر الطّريقَةَ الشّ
 كَْم نُقَتِّل وال يفنُوا     قْد بطَل منِّي ِبهاِمي
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 :وما أجمَل وصفَُه للمطاردِة
 جاكُروِني ليلةْ حـــتّى     ِمْن ِفراِشي أخَرُجوِني
 وبِقيت كيف ما استخَبيتْ      في الّزوايا ، ينبشُوِني

 :ُم الّزجَل بربِط اسِمِه بالمعركِة فيقوُلويختت
 ِذي عجوبةْ قْد جَرتْ ِلي      أرِّخوها في فُنوِني
 )1(كيف نكوْن ابن مقاتـل       والبراِغيثْ يقتلُوِني

 

 : وصف النّيل-2
وهَي لفتةٌ مَن الّزّجاِل أظُنُّها جاَءتْ مْن رسالِة الّزجِل المتمثّلِة في إرضاِء العاّمِة، 

وأهُل مصَر ينتظروَن فيضاَن النّيِل ليسقوا مزروعاِتِهم، . عبيِر عّما يختلُج في صدوِرِهموالتّ
وال يخفَى ما في ذلَك مْن بهجٍة وسروٍر للنّاِس، ومنهم الّزّجاُل الّذي ينطقُ بِلساِنِهم ويعّبُر عْن 

 .خلجاِت نفوِسِهم
صّوَر عبوَس الخّزاِن؛ ألنَّ النّيَل نافَسُه بْل وقْد بدأ الّزّجاُل بشكِر اِهللا على وفاِء النّيِل، ثمَّ 

 :وغطَّى عليِه في إمداِد النّاِس بالماِء، ولْم يعد النّاُس في حاجٍة الستجداِء الخّزاِن
 نيلنا أوفى وزاد بحمـد اهللا       ِذي الّزيادةْ حديثها قْد  شـاْع

 و باْعفرح النّاْس، وعبَّس الخّزاْن       بقي وجُهو ذراْع، وقمُح
 ومرْض واشتَكَى وزاْد ضرُّو      لمَّا ناُدوا للنّيل بصدق الَوفَــا
 )2(واشتعْل قلُبو مْن لهيب النّاْر      وسراْج عمُرو مْن حياتُو انطفا

وهكذَا يمِضي الّزّجاُل في وصِف حزِن الخّزاِن، داعًيا عليِه بالمرِض مَن القهِر بسبِب 
 .الفيضاِن

 :إلى النّاِس طالًبا منهم شكَر اِهللا على نعمِتِه في وفاِء النّيِل يقوُلويتحّوُل الّزّجاُل 
 ألَْهنَا َيا أمَّةْ النّبي الُمختاْر     قْد جا نصْر اإللُه وفتُحو القريـــْب

 ْبـْن فضلُو أوفَى نصيـفاشكُُروا رّبكم هو الفتّاْح      قْد عطاكم م
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 : ويبذُروا خاتًما زجلَه بوصِف مياِه النّيِل، فيقولويستمرُّ في دعوِتِه للنّاِس كْي يحرثُوا
 

 )1(لما ريتُو يشبه سالسل ذهْب     حين تخَطَّْر نظمتْ فيْه الدَُّرْر
 

 : البْرُد-3
 تصويٌر ووصفٌ طريفَاِن للَبْرِد  الّذي أحسَّ بِه الّزّجاُل، فنقلَُه في صورٍة مؤثّرٍة، نوهذَا

 :منهم الّزّجال، فحاَر في أمِرِه كيفَ يتصّرفُ معُهحيثُ هجَم الشّتاُء على النّاِس و
 )2(الشّتا هَجم َعلَّيا   كنتْ غارقْ في مناِمي    قمتْ أقيْم عليْه ثايْر    استخّبا في عظاِمي

وما أجمَل صورةَ الشّتاِء في هجومِه، فالغماُم أسوُد، والّرعُد يدقّ كؤوَسُه، والبرقُ يلمُع، 
 :ّجاِل تطقطقُ، فيقوُلوالنتيجة أّن أسناَن الّز

 الشّتا َجيَّش وجاِنـــي     ِفي غماْم بوجْه عاِبْس
 دقّ كؤوس الّرعد وابرقْ     وحمـْل راجْل وفارْس

 بقيتْ أسناِني تطقطقْ     وانَا غتِْمي في كالِمي   وقواِمي كان مقّوْم    انعوْج منّي قوامي.... 
 : الَبْرِدثمَّ يصّوُر الّزّجاُل حواًرا بينَُه وبيَن

 :اقْتصْد حرِبي وجــــاِني     قلتْ لُو حين جاِني قاصْد
 إيشْ ذي الشّفاعةْ     جيتني يا بْرد  بـــارْد: يا صقيْع

 ما أنا يا برْد قدْك    ال يغرْك من لثاِمي    أنا إالَّ رميتْ سالِحي    جيرِني وأرعى ذماِمي
برد لمْن يملكوَن األغطيةَ واألكسيةَ الثّقيلةَ، ويحاوُل الّزّجاُل في مجادلٍة يائسٍة صرف ال

 :فيقوُل
 يا شتا قويتْ  عليـا     ما تروْح تقوى على أصحاْب
 الثّياب الثقْل والجوخْ     وِفــرا، ألـــواْن سنجاْب

 :لكنَّ البْرَد ال يؤثُّر إالَّ في الفقراِء، فيقول
 رحتْ عليهْم     كركبوِني من ورا الباب: قاْل ِلي
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لكنَّ الّزّجاَل إيجابّي، فما يؤلمُه قْد َيُسرُّ غيَرُه لذلَك َيخرُج مَن الّصورِة الشّائقِة الطّريفِة 
 :بقوِلِه على لساِن البْرِد

 
 )1(وجهي معّبْس   ما ترى برقْ ابتساِمي   وثغوْر األرض تضحك  عندما يبكي غمامي؟: وتقول

 

 :  الفقر-4
 

: َي الفقُر، وقْد تفنَّن الّزّجالوَن في رسِم صورِة الفقِرلْم يحظَ شيُء بالوصِف مثلما حظ
فهَو في المالبِس، والطّعاِم، والبيوِت، والمركوِب، وفي كلِّ شيٍء، وقْد أجاَد الّزّجالوَن في ذلَك 

 .أّيما إجاَدة
 :ومَن الّذيَن وصفُوا الفقَر ابُن الخّراط، حيثُ وصفَ ثوَبُه بأنُّه ال رمقَ فيِه

 نِدي قماش    يسَوى والش    خلَقْ كلوتُه ثمَّ شاشأنا حوْب ع
 )2(ما فيه رمقْ

 :ثمَّ ينطلق لرسِم صورٍة طريفٍة لمالبِسِه قطعةً قطعةً، ومّما وصف بِه القميص
 وِلي قميص مْن عهِد نوْح    على الفتُوْح    لْو صادفُو شمس الّصبوْح

 كان احترقْ
 :والّسراويُل فاتحةٌ ممّزقةٌ
  فاتِحي    ما يستِحي    هذَا ورسمو قْد ُمِحيوِلي سراويل

 من الشّفقْ
وبعَد أْن يرسَم بريشِتِه الذّكّيِة الُمبدعِة صورةً لجميِع مالبِسِه، ينتقُل ليصفَ سالَحُه قطعةً 

 :ومْن وصِفِه للقوِس. قطعةً كذلَك
 وقوس قوي يصلح ِزياْر     ال للحَصاْر     إالَّ إلكديشْ أو حماْر

 قْإذَا نََز
وينتقُل مْن بعِد ذلَك لرسِم صورِة فرِسِه الّتي هَي للحميِر أقرُب منها للخيوِل، ويصف 

 .)3(الخ.... سرَجها ولجاَمها وحزاَمها وسيَرها 
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 )1(وهكذا فعَل الّزّجاُل نفُسُه في زجٍل آخَر، رسَم صورةً طريفةً لثياِبِه وفرِسِه وأدواِتِه
 

 :الهجاء: ثالثًا 
 

دارتْ حوَل الهجاِء، وقْد تعّددتْ صوُر الهجاِء فيها ومْن " عقود الآلل"في ستّةُ أزجاٍل 
 :صوِرِه

مْع أنِّني ال أستبعُد ذلَك؛ ألنَُّه . وال أدِري إْن كانَت بعُض أبياِتِه قْد ُحذفَت:  هجاء مجهول -1
اُل بالهجاِء  وقْد توّجَه فيِه الّزّج،وخرجتُُه مناسبةٌ، وفيِه قَطٌْع. مْن بيتيِن وغيُر مترابٍط

 إلى شخٍص ينتفُ لحَيتَُه، وهذَا يسّجُل موقفًا اجتماعيا -وهَو إلى الّسخريِة أقرب–
 :يعيُب على مْن يحلقُ لحيتََه، وقْد بدأُه الّزّجاُل بقوِله

 َمْن نتَفْ وشْقَـَرفْ     إفزاع أنتَ عنُّــو
 )2(واش تعمْل بـواحْد     مالو خير في ذقنُو

 : الحواَر بيَن اللّحيِة وشخٍص آخَر تقوُل فيِه اللّحيةُويجعُل الّزّجاُل
 خلّيه أنت واصبـْر     وافْرْح لُو بمثِْلي

 هو يقلْع وأنا أطلْع       ومنّي ومنّــو 
 :ثمَّ يختمُه بسخريٍة في صورٍة تشبُه المهجّو بالتّيِس، يقوُل

 واليوم في ذقـنُو     كنّو تيس مصّوْر
     واش حاجْه لكنُّووهّو التّيْس بعينُو 

وقْد شَمْمتُ منُه رائحةَ الغيرة، غيرةَ الّزّجاِل مَن الخطيِب فأقذَع لُه في : هجاء خطيب -2
األلفاِظ، وخَرَج على كّل ذوٍق، وتبّرأتْ منُه كلُّ مروَءٍة، ناِهيَك عْن أنَّ مثَل هذِه 

  تُقاُل في خطيٍب؟الّصفاِت ال تُقاُل في فاسٍق أو ُمخنٍّث أو فاجٍر أو ماجٍن، فكيفَ
 
 
 

                                                                                                                                                              
 .نفسه:  ُينظر– )3(

 .19موشّح رقم :  ُينظر– )1(

 .15 زجل ابن قزمان رقم – )2(



 - 111 - 

  

والحقيقةُ أنَّ إيراَد ألفاِظها غيُر مستساٍغ؛ ألنّها بذيئةٌ سوقّيةٌ ماجنةٌ يمكُن الّرجوُع إليها في 
 .)1(الّزجِل

 

 ":الغزولي" هجاُء ِمْهنيٍّ ُيسّمى -3
هما البِن المنّجِم صاحِب هجاِء الخطيِب " الغَزولي"هجاِء  والّزجالِن اللّذاِن نُِظما في

ويبُدو أنَّ الغزوِلي كاَن شاِعًرا أْو يّدِعي الشّعَر فيأِتي الّزّجاُل لُيجرَِّدُه مَن الشّعِر، . ّسابِقال
ثمَّ يطلُب إليِه أْن يقنَع بالغَزِل مفتخًرا عليِه في . ويشتقُّ لُه الشّعيَر ليحولَُه مْن شاعٍر إلى حماٍر

وثالثًا هَو ". فقّاِعي"بَن مكانِس وشخًصا ُيسمَّى  قْد أخرَس ا- أي الّزّجاِل–نهايِة الّزجِل بأنُّه 
، مستخدًما طائفةً مَن )2(وهذِه المعاِني ذاتُها كرَّرها الّزّجاُل في زجليِن اثنيِن. كاتُب سرِّ جلّق

 العباراِت البِذيئِة الّسوقّيِة الماجنِة، والغريُب أنُّه يعتذُر عْن عدِم التّقبيِح ويّدِعي أنُّه ال ُيريُد ذكَر
وال أدِري ما الِّذي يستِحي مْن !! سّيئاِت المهُجو خوفًا مَن الخطيئِة، وألنُّه يستِحي مْن ِذكِرها

 !.ِذكِرِه بعَد كلِّ هاِتيَك األلفاِظ والعباراِت البِذيئِة؟
 :ومْن قوِلِه فيِه مّما يمكُن االستشهاُد بِه

 خّل فّن األشعاْر     الشّعيْر أخير لَّــــْك
 جهلْك      في شيء ما هو شُغلْكال تدخْل ب

     )3(ولْك  يا غزولي     اشتــغْل بغزلـــْك
ويبُدو أنَّ ابَن المنّجم اختطَّ لنفِسِه . وللّزّجاِل نفِسِه زجٌل لْم يكملُْه، كلُّه ُسباٌب وبذاءةٌ

فاظُ البذيئةُ طريقًا في الهجاِء تقوُم على البذاَءِة واإلسفاِف واالنحطاِط الخلقيِّ، وماّدتُه األل
 .الّسوقّيةُ الماجنةُ

وقْد الحظَ الشّكعةُ في دراسِتِه لألدِب األندلسّي أنَّ الّزّجاليَن قْد طرقُوا الهجاَء بقسوٍة 
وهذا . )4( تحفُل بمثِل هذِه األوصاِف أكثَر مَن الفصيحِة-كما قاَل–وإقذاٍع وتدنٍّ؛ ألنَّ العاّمّيةَ 
 ةُ الّتي يستخدمها هَي لغةُ العاّمِة وفيهارأٌي لُه ما ُيبّرُرُه؛ فالعاّمّي
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 ألفاظٌ سوقّيةٌ متدنّيةٌ بْل وبذيئةٌ هابطةٌ، والّزّجاُل دوًما يبحثُ عّما يثيُر شعوَر العاّمِة حتّى 
 .لو جنَح األمُر بالهجاِء إلى استخداِم تلَك األلفاِظ

، بْل هَي كذلَك وقْد سبقَ أْن لكنَّ القيمةَ الخلقية لمثِل هذِه األزجاِل تكاُد تكوُن معدومةً
وتبعُه في رأِيِه أحُد . )1(أوضَح ابُن بّسام في الذّخيرِة أنَّ الهجاَء يشيُن صاحَبُه وُيلحقُه بالّسفهاِء

 وال يخفَى أنَّ مثَل هذا الّرأِي يتحّدثُ عِن الهجاِء بعاّمٍة، فما بالَك إذَا )2(الّدارسيَن الُمحدِثيَن
 !.هابطةً، وعباراتُه بذيئةً منحطّةً؟كانتْ ألفاظُ الهجاِء 

 

 :الوعظُ: رابًعا 
أربعةَ أزجاٍل في الوعِظ واإلرشاِد والتّوبِة والحثّ على مكاِرِم " عقود الآلل"وقْد ضمَّ 

 ".الُمبلّط"واحٌد منها للحجاِزي صاحِب روض اآلداب، وثالثة لزّجاٍل ُيدَعى : األخالِق
 :دَم على ضياِع عمِرِه ويطلُب مَن اِهللا التّوبةَفالّزّجاُل ينصُح النّاَس؛ ألنُّه ن

 عند الَهَرْم قلّْ صـبِري:     اسمْع لي ألفاظْ وجيزةْ
 وصاْر دمعْي سواِقـْي      لما انَحنَى قوْس ظَهِرْي
 )3(ومنتَهى القصْد توبـةْ       ألنّي ضّيعتْ  ُعمـِرْي

 : لغفراِن ذنِبِه-لَىتعا– ثّم يطلُب مَن الّسامِع أْن يتضّرَع إلى اِهللا 
 واكسْر النّفْس تُْجُبْر       وقُْم بســّروا تعــلّقْ
 )4(وباألصابْع تََضـرَّْع       ألهل الّسماْح، واألياِدي

ويقفُ الّزّجاُل مَع نفِسِه الِئًما لها وُمعنّفًا على حياِة اللّهِو والنّوِم، ويجّدُد الّدعوةَ للتّوبِة 
 :ِه الّسالُممستشفًعا بالنّبيِّ علي

 يوْم تصيْر جهـــنّْم     حّراقةْ ألهِل الِعناِد
 )5(وإْن كاْن نشعتْ علينا     شفيعنا خيْر هادي
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 :وال ينَسى الّزّجاُل ذكَر الّدياِر الحجازّيِة وتشّوقَُه إليها وإلى ساِكِنها صلّى اُهللا عليه وسلّم
 اقْكّل أحْد للحجاْز نـــَوى     وأنا في ناْر ِمن الفر

 شركةْ ُعشّاقْ من الطّـرْب     قْد صفَا وقتُُهـْم، وراقْ
 )1(في الّصعيِد مّرغُوا الُوُجوْه     صاُبوا مكّة لهْم ِعـراقْ

 :ويتحّدثُ عْن معجزاِت النّبيِّ صلّى اُهللا عليِه وسلَّم
 والّذي شّرف الحجـاْز     غاَصتْ أقداُمو في الحجْر

 )2(يَس تجْد لْو عليه أثــْروإذَا داْس على الّرمْل      ل
 :ويقول أيًضا

 نعْم في الّصحيْح انشقّ ألجلُو القمْر     وبيْن إصبعيْه الماْء ُوجْد في العدْم
 وكفّو كفَى بالجود جميْع األنــاْم      نبي عّمنا فّضلو وكُثْر الّســماْح

 )3(متداْحوقْد كاْن على راُسو تظلّل غـماْم      وفيه تعجْز األوصافْ عن اال
عتاٌب للنّفِس على الشّرور واآلثاِم وكثرِة النّوِم وتحذيٌر مَن : هذه هي معاِني الوعظّيات

الموِت، والخوفُ مْن جهنَّم، ومديُح النّبّي صلّى اُهللا عليِه وسلَّم، وذكُر معجزاِتِه مثل انشقاق 
وقد وجدتُ ذكًرا لبعِض . الخ...القمر، واإلسراِء والمعراِج، ونبِع الماِء من بيِن أصابِعِه 

 :، وفي ذلَك يقوُل"الحضرة"اصطالحاِت الّصوفّيِة في أزجاِل المبلِّط، مثَل 
 )4(وأنَا بينهم نشواْن بشرْب المداْم    وقْد غْبتْ في الحضرةْ براحةْ وراْح

 ومْن .كانتْ في وصِفِه لرحلِة اإلسراِء والمعراِج" الحضرة"والمّرة الثّانيةُ الّتي ذَكَر فيها 
 :ذلَك

 لإلسرا ُدعي سّيــــْدنا    محّمْد سراْج الظُّلـمةْ
 مْن مكّةْ لّبيتْ المقــدْس    للّسـبع الطِّباقْ بالهّمةْ
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 وقْد داَس بساط األنْــواْر    ونال ما طلَب  لألّمـةْ
 )1(في الحضرة حضرو والَمال    في ليلةْ منيرةْ غــرَّا

 : الِمهن: خامًسا 
 المهنِة يمكُن إدراجُه ضمَن الوصِف، لكنِّني أفردتُُه بالحديِث؛ ألنُّه لْم يصف الحديثُ عِن

المهنةَ بحدِّ ذاِتها، بْل تحّدثَ عن اصطالحاِت تلَك المهنِة ُمَحوًِّرا إّياها ِلتُحشَر في باِب الغزِل، 
َي تكديٌس دوَن أْن يكوَن لُه بعُض حرارِة الغزِل، أو يبقى لها بعُض رواِء الوصِف، بْل ه

 .الصطالحاٍت فقطْ
الِخياطةُ والطّبخُ والطّحُن، : ومَن الِمَهِن الّتي وصفَها الّزّجالُوَن أو استخدُموا اصطالحاِتها

ِنْهَو طَّباخ : بقوِل الّزّجاِل" عقود الآلل"وقْد كاَن الّزجُل يبدُأ في األزجاِل الثّالثِة الموجودِة في 
 . ثمَّ َيْستمُر في رصِّ االصطالحاِتأو نهَو طّحاْن أو ِنْهَو خّياط،

 :فِفي الخَّياِط يقوُل الّزّجاُل
       خاط ِلي ثوب مْن سقاْم قصيْر  نسُجو    طاْل بحكم القََدْر
      حتّى إنَّ البدْن لضعــِفي  ضــاْع      في عيون اإلبـْر
      راْح عذوِلي يشِكي لُــو  انْشــكْل     ومقّص الحَبــر

 ا الكالْم ينخـــلْع ويتفّصــــل     ويغّرْد ملـــيْحذ.... 
      ويفّرْج ويــــــدّوْر أصـــلُو     ويفتْح صحيــْح
      ويبــــطّْن، وبـعــد تقــريبو    بالّسجافْ يستريْح

 )2(....     ويعــرى مــْن حبكــة التّخريْم     ويزّررو لُو 
 ثوب، قصير، نسج، عيون اإلبر، البدن، مقّص، :وهكذَا تَُرص اصطالحاتُ الخياطِة

ولْم يكْن زجُل الطّّباِخ أحسَن . الَحَبر، التّبطين، الّسجاف، العروة، الحبكة، التّخريم، التزرير
 :يقوُل الّزّجاُل. حاالً، فهَو رّص الصطالحاِت الطّبيِخ

 نهَو طّباخْ في مطبخْ أفكاِري     خلّى ناري نقيد
 الّدخّــاْن     ياحميْد يا مجيْدَربِّ عيذُو بسورة 

 في كوانين حشَا هواي أطلقْ     ناْر تزيْد حسرِتي
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 ولقتِلي نصْب نصبــةْ     ِغْبت عْن حضرِتي 
 )1(وعلى حّر جمْر هجرانُو     قْد طبخْ طبختي

 .مطبخ، نار، يقيد، الّدخان، كوانين، نْصبة، الجمر، طبخة: وها هَي اصطالحاتُ الطّبِخ
 بيَن الّزجليِن الّسابقين، والّزجِل الّذي يتحّدث عِن -بْل وال صغيَرُه– كبيَر فرٍق وال نجْد

 :الطّّحاِن، يقول الّزّجاُل
      نْهَو طّحان قوتْ القلوب يـاقُوت    ورْد خـّدو الشّريقْ
      آه على ِحْملُو مْن فوقْ نقا ِرْدفُو    أو خصيـُرو الّدقيقْ

 قيق مــن بيْن    حجريــْن والّسالْموما يعرفْ إالَّ د.... 
 قمــح وإالَّ شعير؟:    راْح وجاِني فقلت، واش قل لي.... 

      قاْل لْي قمْح أبيض نقي طّيــْب    نّور لوحُدو الطّريقْ
 )2(...ُرحتْ في الحاْل نطحْن مُعو ناعْم    ونلّيْن لو الكالْم.... 

ِحمل، الّدقيق، حجر الطّاحون، القمح، القوت، ال: هكذَا تجتمع اصطالحات الطّحن
 .إنُّه رصٌّ لالصطالحات... الشّعير، نطحن، ناعم، 

 

هذا الغرُض مْن أكثِر األغراِض وروًدا في األزجاِل إّما منفرًدا أو مع : الُمجون: سادًسا 
الّسامعيَن،  لمشاعِر اغيِرِه، وغالًبا ما يدخُل أزجاَل الغزِل والفكاهِة والهجاِء والّسخريِة، مثيًر

 .ثالثَة أزجاٍل للمجوِن مْن أجِل الُمجوِن فقط" عقود الآلل"ولكنَّ الظّاهرةَ الالّفتةَ أْن يضمَّ 
إنُّه ال نكاُد : وقْد َوَضَعُه أحد الباحثيَن مَع الفكاهِة والتّبسُِّط والهزِل، محاوالً تبِريَرُه، فقاَل

الشّعِر العاّمي في العصِر المملوِكي إالَّ وللفكاهِة نتصفُّح قصيدةً زجلّيةً أو ديوانًا مْن دواويِن 
والتّبسُِّط والُمجوِن النّصيب األوفر، ولكأنَّ هذا الشّعَر وما تزّيا بِه مْن لغِة العاّمِة وأساليِبهم، 

 المتنفُّس األكبُر ألْرَيحَِّياِت الشّعراِء، وتحّررهم مْن قيوِد
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كما يقوُل – يستساغُ التّبذُّل اللّفظَي منها، فأطلقَ  اآلداِب العاّمة، وقيود الفصحى الّتي ال
 .)1( شعراء الّزجل أللسنِتِهم العناَن دوَن ضابٍط أو رادٍع-الباحثُ

ال يوجُد في العصِر المملوِكي فرقٌ بيَن : "ويلّح مّرةً أخَرى على الفكرِة نفِسها فيَرى أنُّه
 الشّعريِن واحٌد هَو التّرويُح عِن الفكِر والتّخلّي الشّعِر الهزِلي والنّماذِج الفصيحِة؛ ألنَّ جوهَر

عِن الّرصانِة، واالمتثاُل قليالً ألريحّياِت النّزواِت المنبثِّة في شعاِب النّفِس ودهاِليِز التّقاِليِد 
 .)2("واألعراِف

هبوِط ومثُل هذا الّرأِي ال يخلُو مْن تفكٍّك ووهٍن، فهْل األريحّيِة في التهتِّك واإلباحّيِة و
 هَو التّرويُح عِن -الهزلّي والنّماذِج الفصيحِة كما سّماها–وهْل جوهُر الشّعريِن ! األلفاِظ؟

هْل يرّوُح اإلنساُن عْن فكِرِه ! ثّم ما معنَى التّرويِح عِن الفكِر؟! الفكِر والتّخلّي عِن الّرصانِة؟
وهْل ! عباراٍت محتشمٍة وكناياٍت لطيفٍة؟ثمَّ أال يتخلّى اإلنساُن عِن الّرصانِة ولكْن ب! أْم نفِسِه؟

إذْن كأنَّ الباحثَ يَرى مبّرًرا لكلِّ هذَا المجوِن !. التّقاليُد الّتي تضبطُ النّزواِت ُمتَعّسفة؟
 .والفُحِش

 :ولنقرْأ مًعا هذا الجزء مَن الّزجِل
 طلّقِني وروْح مْن وشّي     ما أحّبك وال لي فيْك شي

 ّمةْانتا شيخْ وال لْك ه... 
 وأنا فارهةْ في الغُلمةْ

 أريْد شْب يحِرق في اللّّمة؟
 .وأنا طّيبة في فرِشي

 أنا بالقليْل ما أقنْع... 
 وأنت شيخْ وحشْ ما تنفْع
 فخُذ لْك عجوْز تشبْع

 )3(َبشّي: مْن واحْد تقوْل لْك
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ِش ووصِفها فهْل التّعبيُر عْن كرِه الّزوِج، بل وطرِدِه، ومْن ثمَّ عرضها لنفِسها في الفرا
 .، هْل كلُّ هذَا تحّرٌر مَن التّقاليِد المتعّسفِةّ؟(!!!)لنفِسها بأنّها تريُد أكثَر مْن واحٍد 
 :وماذَا نقوُل في هذَا الّزجل؟

 يوم حصْل عنــِدي ملــيْح     كاْن في تحِصيلُو فُرْص
 قمتْ أصيْد عنــــق الغزاْل     ال تقوْل صيْد  القنـْص

 رقـص..... دْر كثـــيْر     حيْن رآه ذا ملــــيْح نا
 )1(بال فضول...صار يقوْل لي ذا ابن مْن؟     قلِت ِنـ .... 

 !فهْل هذِه البذاءةُ تحّرٌر مَن التّقاليِد المتعّسفِة؟
عنَدها " والَحّريف" لها الّزبوَن ويأكُل ويناُم وتلَك الّتي جعلتْ مْن زوِجها قّواًدا ُيحِضُر

 !.يفعل ما يفعْل؟
ـُو    سّيد في القيادة وجبتُو   مخ الجمل   قد طعمتُو  ما زلتْ حتّى عملت

 حتّى صفعتُو بخُفّو
 بقي الحّريف عنِدي دايم    في بيتو قاعْد وقايْم    وهو من الشّغل نايم

 )2(باْهللا خلّوِني أغفو: قال
 والفضيلِة واألدِب، كما أنَّ الحقيقةُ أنَّ التّحّرَر مَن التّقاليِد ال يكوُن بالتحّرِر مَن الخُلِق

التّرويَح عِن النّفِس ال يكوُن بكلِّ هاِتيَك البذاءِة والُمجوِن، ولكنَّ ذوقَ العصِر أقرَّ كثيًرا مَن 
 .األموِر الِّتي ال يرَضى ِبها الذّوقُ الّسليُم في العادِة

 

خٍص سبقَ أْن عرفناُه في إالَّ في زجٍل واحٍد لش" عقود الآلل"ولْم ترْد في : الّسخرية: سابًعا 
رصف الكلماِت بطريقٍة ال " فّن"دراسِتنا للموشّحاِت وهَو محمود خارج الشّام، وهَو صاحُب 

 :فمْن ذلَك قولُه. تؤّدي إلى أيِّ معنَى
 باألشناِن     قوم ازرع الّدكاْن    واطبخْ خاْن    في فروة القطّاْن

 وازرْع لي ِعمامةْ    واندفْ لي قضامةْ
 باض الّسوق     في الحّمص المسلوق     والمشنوق    قام اشترى لو بوقْ. ...
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 )1(وليشْ ما يفيْد    والّدبْس قديْد؟
 .هكذَا يجمُع الكلماِت مْع بعِضها بحيثُ ال يؤّدي جمُعها إلى أيِّ معنَى

 

 :ديِح، ومنُهبدأ بالغزِل ثّم انتقل إلى الم" عقود الآلل"ورَد زجٌل واحٌد في : المديُح: ثامنًا 
 والشّقيق حمَرا في صفَرا      ِكنُّو راياِت شاه أرمْن
 ذا ملْك بحال جمـــالُو      ما خُِلقْ وليس ُيخْلـقْ
 الكرم والعفّةْ والبــاْس      عندك أبا الفتْح موَسى
 األســــد إذا تنــّمر     والعدو يخال  فريـسا

 ب وال كنيـسالْم يدْع في الّدنيا ُيذكــْر     ال صلـي
  )2(وكسا اإلسالم جاللـــْه     إْن ذا أسعْد موفّـــقْ

فهَو ملٌك جميُل المنظر، لم ُيخلقْ بجماِلِه، وراياتُُه ملّونةٌ خفّاقةٌ، وهَو كريٌم عفيفٌ شديُد 
ِم الّسطوِة ال يهاُب أحًدا، فأعداُؤُه أماَمُه كالفريسِة أماَم األسِد، وهَو الّذي رفَع رايةَ اإلسال

 .وأعّزُه، حتّى إنَّ النّساَء الالّئي رأينُه في المعرفِة تمنّينُه ألنفِسهنَّ وتّمنيَن طالق أزواِجِهنَّ
الثّالثةُ واألربعون، وهذِه هَي " عقود الآلل"هذِه هَي األغراُض الّتي دارتْ حولَها أزجاُل 

 . ومَن التّجديِد؟الموضوعاتُ الّتي شملتها تلَك األغراُض، فما نصيبها مَن التّقليِد
 

 :األغراُض بيَن التّقليِد والتّجديِد) -ب 
فقْد وصفت األزجاُل الخدوَد بالورِد، والحواجَب بالقسّي والعذاَر بالعقرِب، : ِبالغزلونبدُأ 

والثّغَر بدوِر الّدرهِم، والوجَه بالبدِر، والقدَّ بالّرمِح، والعيوَن بالنّرجِس، كما شكا الّزّجاُل مَن 
 .ى والفراِق واأللِم والّسقاِم، وعّبَر عْن ُحبِّ الّصبياِن والُمرداِنالهَو

هذِه المضاميُن تقليدّيةٌ ال جديَد فيها، إالَّ أنَها جاَءتْ في الموشّحاِت أكثَر حرارةً منها في 
 .األزجاِل؛ ألنَّ الّزجَل كاَن يبتسُر الّصورةَ في تشبيٍه سريٍع خاطٍف

 : ِن أَرى فيِهما تجديًدا في مجاِل الغزِلوقْد لفتَ انتباِهي موضوعا

                                                 
 .25 زجل محمود خارج الشّام رقم – )1(

 .1 زجل ابن النّبيه رقم – )2(
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التّغّزُل باألسمِر بْل بالحبشي، وهذا مخالفٌ لما درَج عليِه الشّعراُء مَن التّغّزِل بالوجِه : األّول
 .كالشّمِس والقمِر والّصبِح، أّما التّغّزُل باللّوِن الحبشّي فظاهرةٌ الفتةٌ

 في مجاِل الغزِل، فالعذاُر يشبُه حرفَ الالِّم، والفُم كثرةُ وروِد الحروِف كمشّبٍه بها: الثّاني
مَع العلِم أنَّ التّشبيَه الّدارَج للقدِّ هَو الّرمُح . يشبُه حرفَ الميِم والقامةُ تشبُه حرفَ األلِف

هذا ما . والغصُن والقضيُب، والعذاُر يشّبه بالنّمِل والعقرِب، والفُم بعقِد الجوهِر واللّؤلِؤ
 .ي الغزِلاستوقفِني ف
والبْرِد والنّيِل، وقْد ) البراغيث(داَر حوَل الفقِر والحشراِت " عقود الآلل" في الوصفُو

ومْن ذلَك قوُل . كثَر الحديثُ في العصِر المملوِكي في الشّعِر والموشِّح والّزجِل عِن الحشراِت
 :)1(ابِن الُمبارِك
ـِداٌر  لحشراتُ في  جنباِتهاـــها     أْن تكثَر ا سكنتُ بها أقلُّ  صفات

 هانَاِتمْن بعِض ما فيها البعوُض  عدمتُُه      كْم أْعَدَم األجفاَن طيَب  ِس
 وتبيتُ تُْسِعُدها براِغيثٌ  مـــتَى      غّنَّتْ لها رقَصتْ على  نغماِتها
 )2(رقٌص بتنقيٍط ولكــــْن قافُــُه      قْد قُّدمتْ فيِه على أخواِتها

 :)3( فقْد قاَل الجّزاُرأّما عِن البْرِد
 لبستُ بيِتي وقْد زّررتُ أبواِبــي    علَّي حتَى غسلتُ اليوَم أثواِبي
 أناُم في الّزبِل كْي يْدفَا بِه  جسِدي    ما بيَن َجْمٍر ِبِه ما بيَن أصحاِبي

 )4( بالبْرِد أنيـاِبيتْفّقَوما تََراقصت األعضاُء في جسِدي    إالَّ وقْد َص
 

وقد . )31(صفيِق األنياِب وتراقِص األعضاِء قْد رأيناَها في زجِل ابِن أيبك رقم وصورةُ ت
 .أوردتُ األبيات الشّعرّيةَ ألبرز أّن المعنَى مطروقٌ في األشعاِر وال جديد فيه

 

 
                                                 

ت " الّسفينة"ثارِه  أحمد بن محّمد حسين، المعروف بابِن المبارِك، أديب من أهِل القاهرِة، لُه شعر فيِه صنعه، مْن آ– )1(
 .2/62، بدائع الّزهور، وابن إياس، 2/65، الّضوء الالّمعالّسخاوي، : ، ُينظر)هـ862(

 .284، مطالعات في الشّعِر المملوِكي والعثماِني بكري الشّيخ أمين، – )2(

 7، الّزاهرة النّجوُمى، ابن تغري برَد: ُينظر). 679( يحيى بن عبد العظيم، شاعر مصرّي ظريف، لُه ديواُن شعٍر ت– )3(
 .5/364، شذرات الذّهب، وابن العماد، 345/

 .285، مطالعات في الشّعر المملوكي والعثماني بكري، أمين، – )4(
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ِ ال جديَد فيِه، إنّما الجديُد هَو التّصويُر الفكاهي الطّريفُ للقميِص الفقروالحديثُ عِن 
كما أّن الحواَر . ، كلّها صوٌر طريفةٌ)1(ِد نوٍح، والفرِس الهزيلِة والشّهوِة للّرغيِفالّذي مْن عه

 . )2(الّذي أجراُه الّزّجاُل مَع البْرِد حواٌر طريفٌ فيِه ِجدَّةٌ وخفّةُ روٍح
 النّاِس بِه شيٌء الفتٌ في الّزجِل، وسبقَ أْن أشرتُ لكنَّ وصفَ النّيِل في األزجاِل وفرَح

. ي عِن الموضوعاِت إلى أنَّ الزَّّجاَل ُيشارُك النّاَس أفراَحُهم وأحزانَهم ومناسباِتهمفي حديِث
 .ويحاوُل إرضاَءهم ليتناقلُوا زَجلَُه وُيعترفَ بِه بيَن النّاِس، وليناَل إعجاَبهم

  نجد الفحشَ والتّدنّي في األلفاِظ والتّراكيِب، أمَّا المضموُن فالالهجاِءفإذا تحّدثنا عِن 
 .جديَد فيه، إالَّ المبالغةَ في اإلقذاِع، واإليجاِع في المهجّو

، فمْن يقرأ برَدةَ الُبوَصيِري، أو يتصفُّح دواويَن الشّعراِء الّصوفّييَن يجْد ما الوعظُأّما 
جاَء في األزجاِل مْن مضاميَن قْد سبقَ إليها الشّعراُء مْن ذكِر المعجزاِت واالستشفاِع بالنّبيِّ 

اُهللا عليِه وسلَّم، ولوٍم للنّفِس على لهِوها وآثاِمها، وال أريُد إيراَد نصوٍص مَن الشّعِر صلّى 
 .فهَي معلومةٌ للجميِع

 مَن الموضوعاِت المطروقِة في الشّعِر والموشِّح، ولعلَّ اشتهاَر كثيٍر مَن والمهُن
غزوِلي وغيِرهم دليٌل على ارِتزاِق الشّعراِء بألقاِبِهم كالجّزاِر والحماِمي والكّحاِل والوّراِق وال

الشّعراِء مَن المهنِة في العصِر المملوِكي تحديًدا، فظهرتْ مهنُهم في أشعاِرِهم، لكنَّ الجديَد في 
 بْل تناوَل اصطالحاِت المهنِة في -كما أسلفتُ–األزجاِل أنَّ الّزجَل لْم يتحدثْ عِن المهنِة 

 .َء لُه وال ُرواءرصٍف متكلٍّف ال طائَل تحتَُه وال بها
، فهَو سّيُد أغراِض الّزجِل، ومضامينُه فيها فحش وإقذاٌع وإسفافٌ، وقْد جاَء المجوُنأّما 

كثيٌر منُه عى لساِن المرأِة الّتي تَْعِرَض نفَسها في الفراِش، وهذا جديٌد، كما أنَّ المرأةَ الّتي 
يًضا وإْن اشترَك مَع الموشّحاِت في هذا تحّوُل زوَجها إلى قّواٍد يأتيها بالّزبائِن هَو جديٌد أ

المضموِن، وقْد وجْدنا مْن تحّدثَ عِن الجماِع نفِسِه وعِن الّزنا بمرأى الّزوِج وعْن طرِد 
 الّزوِج والبصِق في لحيِتِه، وهذا الكمُّ مْن مثِل هذِه األزجال

                                                 
 .18زجل ابن الخّراط رقم :  ُينظر– )1(

 .31 ُينظر زجل ابن أيبك رقم – )2(
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 باالنحراِف عِن الجاّدِة، حتّى لْو يدلُّ على ذوٍق عاٍم يقبُل مثَل هذَا وال أجُد لُه إالَّ أْن أصفَُهِ 
لكنَّ مجتمًعا يبيُح مثقّفوُه ألنفِسِهم مثَل هذا الُمجوِن والفُحِش هَو . كاَن التّعبيُر لفظيا فقط دوَن ممارسٍة

 مجتمٌع بحاجٍة إلى دراسِة متمّعنٍة في أخالِق أهِلِه، وما الّذي دفَعُهم إلى هذا المنحدِر؟
 .كل رّص كلمات ال تؤّدي إلى معنى ، وهذا هو الجديد فيها جاءت على ش : والسخرية

 جديًدا في وصِف الممدوِح بالعفِّة والكرِم والّسيادِة والّسطوِة، إالَّ أنِّني المديِحولْم أجْد في مضموِن 
 .لمحتُ شيًئا جديًدا هَو تمنّي المرأِة لهذَا الممدوِح، وحّبها في تطليِق زوِجها

األزجاِل تقليًدا كثيًرا، وتجديًدا قليالً، لكنُّه تجديٌد إلرضاِء ذوِق العاّمِة، هكذَا نجُد مضاميَن 
 .وباستخداِم ألفاِظِهم وتعبيراِتِهم، وبنقِل الحديِث اليومّي إلى الّزجِل

 

 : للزجل الفنّّيةُئصالخصا
 :بناُء الّزجِل: أّوالً

فالزجل يشبه : لموشّح يجمُع الّزجل بين بعض صفات القصيدة التقليدية ، وبعض صفات ا
 ويتدرج حتى النهاية ، ويشبه الموشح في طريقة كتابة القصيدة التقليدية في كونه يبدأ من المطلع

 .ومن هنا سيكون الحديث عن بناء الزجل . السطور الشعرية
عون  بالقفل األول وهو المطلع في اثنين وأربعين زجالً ،أما الثالث واألرب الزجلّزجاللبدأ ا: المطلُع

 : فقد بدأ بالسموط مباشرةً ، كما هي الحال في الموشح األقرع ، وكان ذلك في زجل المنجم 
 )1(               وجه اليوم تجهله    أبو ألفين خرابْه

 ومن  في الغالِب مْن أربعِة أغصان، كما قْد يكوُن مْن غصنين، أو القفليتكّوُن المطلُع : األغصان
  : الرباعي 

 سعيْد  ُمـواِتي    والحبيُب حلو رشــيقْالّزماْن 
 )2(والّربيْع بساطُو أخَضْر     والشّراْب أصفْر ُمَروَّقْ

 : أما الزجل الثنائي ، فمثل 
 )3(يا مِليْح الشّباْب يا حلو الشّمائْل    إنَّ عينَيَك تعمْل في قلِبي عمايْل

                                                 
 21 زجل ابن المنجم – )1(
 .1  زجل ابن النّبيه رقم – )2(

 .11جل ابن ُمقاتل رقم  ز– )3(
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 :ثل، ماألغصان وهناَك القليُل مَن األزجاِل تكوُن ثالثّيةَ 
 )1(ِمْن ُزَرْع خطيْب    مْن فوقْ الخَصا لُو منبر     واإلير لُو قضيْب

 

الغالُب في سموِط الّزجِل أْن تكوَن ثالثةً، ولكْن هناَك عدٌد ال بأَس بِه يتكّوُن دوُرُه : الّسموط
 :فمَن الثّالِثي. مْن أربعِة سموٍط

  بالحرمةْ يا ِحّب، واِصْل يفاصْل     ال تقاطْعرادحبِّي واصْل ناديتْ لُو حيْن 
 يا عذَاُرو عليشْ تسيْل ِعند ِذكــُرو
 ويا ردفُو بّسْك تزيْد على خصــُرو
 ويا طرفُو كْم ذا الكسل واتْ يا شعُرو

 )2(كْم تجي لعرض اصطباري تحاوْل     هللا اقِصْر، ال كم في عشقُو تطاوْل
 

 :ومَن الّسموط الّرباعّية
 يا قوتْ     ورْد خّدو الشّريقنْهو طّحاْن، قوتْ القلوْب 

 آه على ِحملُو من فوق نقا ِردفُو     أو خصيُرو الّرقيق
              جّل منشيه من ما وطيْن ما أحـالْه ذا رشيقْ القواْم

 ل يوْم في األناْمـك                    أْي معيشقْ لُو ألفْ تسويقة    
 المــوال يخشَى م                          كْم معلّم كسر وكْم صانْع 

 )3(حين جمْع مال كثير وما يعرف إال دقيق مْن بيْن    حجريْن والّسالْم
 وهو مجموع السموط الواردة بين قفلين،وقد جاءت معظم األزجال ثالثية الدور، ومنه: الدور 

 : 

             خاط لي ثوب سقام قصير نسجو     طال بحكم القدر

 ى إن البـدم لضعفي ضـاع       في عيون اإلبر             حت
                                                                                                                                                              

  .20 زجل ابن المنجم –)1(
  .12 زجل ابن حجة –)2(

  .7 زجل النواجي –)3(
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 )1(        راح عذولي يشكي لـو إنشكل       ومقص الحبـر
 : من األزجال ما جاء رباعًيا ، مثل 

          جل منشيه من ما وطين ما أحاله      ذا رشيق القوام
          أي معيشيق لـو ألف تسويقـه        كل يوم في األنام

   كـم معلـم كسر وكـم صانـع        وال يخشى مالم       
          ومـا يعرف إال دقيق مـن بين         حجرين والسالم 

  حين جمع مال كثير وقام دوالب                      جو لحسنو األنيق 
 )2( يعملو عندو بالعرق ألنو                             في المالحة عريق 

 .  هو الوحيد الذي جاءت أدواره من أربعة سموط وهذا الزجل
وال يتقّيُد الّزّجاُل بعدِد الّسموِط واألقفاِل أْي بعدِد .   وهو الدور والقفل الذي يليه :البيت 

 فقْد اعتمَد -وإْن كانتْ هَي األخرى لم تتقّيد بعدٍد ثابٍت–األبياِت كما غلَب على الموشّحاِت 
فالّزجُل الّذي كاَن يرتجلُه .  الّزّجاِل والموقِف الّذي قاَل فيِه الّزجَلطوُل الّزجِل على طوِل نفِس

الّزّجاُل في موقٍف ما يأِتي عادةً قصيًرا مباشًرا واضًحا في كثيٍر مْن أوصاِفِه وألفاِظِه 
بحيثُ وصوِرِه، أّما الّزجُل الّذي ُيكتُب كتابةً كإنتاٍج أدبيٍّ فإنُّه يطوُل، وقْد ُيْسرف في الطّوِل 

وقْد وصفَ أحُد الباحثيَن أزجاَل ابِن قزمان بأنّها . لو ُألِقَي على أناٍس في مكاِن اجتماع ألَملَُّهْم
مسرفةٌ في الطّوِل مّما يحوُل بينَها وبيَن إمكانّيِة التّغنّي بها في الطّرقاِت كما ُأِثَر عْن "

أربعةَ عشَر بيتًا عَدا الُبلّيقات، فقْد وأزجاُل العقوِد تراوحتْ بيَن أربعِة أبياٍت و. )3("غيِرِه
" الحلي"والمشكل الذي أسماه .لكنَّ غالَبها ينحصُر بيَن خمسِة أبياٍت وثمانيٍة.تجاوزتْ هذا الّرقم

)4(  
التي تكون على شكل القصيدة العربية التقليدية وبقافية واحدة ، غير " القصائد الزجلية " 

 " .عقود الآلل " موجود في 
 

                                                 
  .5 زجل ابن مقاتل -)1(
  .7 زجل النواجي -)2(
 .268 الجديد في فّن التّوشيح، عدنان مصطفى، –)3(
  .14 العاطل الحالي ، – )4(
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 :ُلاألقفا
إنَّ األقفاَل هَي ما شاَبَه المطلَع عدًدا ووزنًا ورويا حتّى نهاية الّزجِل، : وغنيٌّ عِن القوِل

 .والمعروفُ في األقفاِل أنَّ الّدوَر يمثُّل موقفًا ما أو وصفًا ُمعّينًا فيأِتي القفُل لينهيه أو ُيتمَُّه
 

 وال يبنى الّزجل عليها، -حاُل في الموشِّحكما هَو ال–وهَي القفُل األخيُر من الّزجِل : الخرجةُ
 .بل تأتي في تسلسٍل طبيعيٍّ يبدُأ بالمطلِع ثمَّ أبياِت الّزجِل ثمَّ الخرجِة أي النّهاية

واألمُر الّذي مّيَز خرجاِت األزجاِل عْن خرجاِت الموشّحاِت هَو أنَّ المتعارفَ عليِه في خرجِة 
 مثَل غنّى وغنّيتُ وأنشَد وأنشْدتُ وقاَل وقالتْ، بينما خرجةُ  بكلمٍة-غالًبا–الموشّحاِت أْن تسبقَ 

 .الّزجِل تأتي مباشرةً في جسِم الّزجِل دوَن تقديٍم لها بأّيِة عبارٍة مْن تلَك العباراِت
كما أنَّ خرجةَ الّزجَل ال ُيشترطُ فيها أْن تكوَن على لساِن النّسواِن أو الّصبياِن أو 

 .لى لساِن مْن ينطقْ بالّزجِلالسُّكاَرى، بل عادّية ع
 :فبعُض الخرجاِت هَي مطلُع الّزجِل نفِسِه ومْن ذلَك: وقْد تعّددتْ صوُر الخرجِة

 بعثتْ النّسيم منّي رسوْل الّسالْم    لمْن نعشقُو بقْرِبِه غُبوق واصطباْح: المطلع
 )1(اْحألنُّو غصْن مايْس رشيقْ القــــواْم    وما لو رسول إالَّ نسيم الّصـب

 

 .)2(وكذلَك الحاُل في كثيٍر مَن األزجاِل. والخرجةُ هَي المطلُع نفُسُه
 :  ومَن الخرجاِت ما كاَن مطلَع زجٍل آخَر، ومْن ذلَك الخرجةُ

 )3(يا مليْح الشّباب يا حلو الشّمائل    إنَّ عينيك تعمْل في قلِبي عمايْل
 :فهذِه الخرجةُ هَي مطلُع زجِل ابِن مقاتٍل

 )4(يْح الشّباب يا حلو الشّمايل     إّن عينيْك تعمْل في قلبي عمايليا مل
 :وهناَك خرجةٌ لطيفةٌ يعتذُر صاحُبها عمَّا قاَل في األزجاِل مْن كالٍم ماجٍن هَي

                                                 
 .36 زجل المبلّط رقم – )1(

 .38، 37، 36، 20: ر األزجال تُنظ– )2(

 .12 زجل ابن حّجة رقم – )3(

 .11 زجل ابن مقاتل رقم – )4(
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 كلُّ ما تسمع مْن أقواْل    ال أنا قلتْ وال هو قاْل
 )1(إنّما معنَى األزجــاْل    مثْل هذا ما يخـــال

مَّ الغالَب في الخرجاِت أْن يفتخَر الشّاعُر بزجِلِه، وأنُّه األفضُل واألقَوى واألشهُر، لكنَّ العا
 :ومْن ذلَك

 كْم خصم في الَمقاِتْل     صاُبو ابْن ُمقاِتــْل
 وكْم ذَا في الَمحاِفـْل    قْد أنشَا غُصْن حافْل
 )2(مْن كْل بيتْ  مرّبـْع    ملحوْن بألفْ ُمْعرْب

 : ومنه 
 ذا الزجل قاسيون على األعدا      جد ما فيه سخف              

               وعلى أرباب المعرفة من ريش    النعامات أخف
               للصغير والكبير فقل عنّي          واحذر احذر تخف
    كم زيادة على علي وان كان                       تشتهوا تعملوا

  )3(قرا والميدان                       اركبوا وادخلوا   هذا األبلق والش
 .)4(ومثُل هذِه الخرجِة كثير

 هَو أْن يذكَر الّزّجاُل اسَمُه في آخِر زجِلِه، -وليَس الجميع–كما أنَّ ما يمّيُز كثيًرا مَن األزجاِل 
 :  ، ومن ذلك )5("االستشهاد"وهَو ما يسّميِه أهُل هذا الفنِّ 

 ك المعاني        هكذا نظم القوافي     هكذا َسْب
      بالرشاقة واللباقة          من أديب عارف مواف
 )6(     من سمع نظمي يقول لي   لك يا إسكاف العوافي 

 : ومنه 
 وأنا هو ابن والي أحمد      صار نظمي يزين نثري    

     )7(    عرفوا الذي صار ينكر       عليا ويجهل قدري 
 )8( كثيٌر وغيِرها

                                                 
 .9 زجل ابن مقاتل رقم – )1(

 .4 زجل ابن مقاتل رقم – )2(

  .5 زجل ابن مقاتل رقم – )3(

 .39، 34، 33، 30، 7، 6، 5، 2:  تُنظر األزجال– )4(
 .70، بلوغ األملابن حّجة، :  ُينظر– )5(
  .27 زجل اإلسكاف رقم – )6(

  .38 زجل المبلط رقم – )7(
 .42، 40، 37، 36، 34، 32، 25، 19، 5، 4:  تُنظر األزجال- )8(
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 : األسلوُب: ثانًيا
اللّغةُ أهمُّ ما ُيَمّيُز الّزجَل عِن الشّعِر والموشِّح؛ ذلَك أنَّ لغةَ األزجاِل هَي العاّمّيةُ، ومْن 
هنا كاَن العنتُ في دراسِة األزجاِل في مجاِل اللّغِة؛ ألنَّ العاّمّيةَ في كلِّ قطٍر تختلفُ عِن 

 رّبما اختلفتْ عِن األخَرى، وهَي في المغرِب غيُرها في القطِر اآلخِر، بْل في كلِّ قريٍة
 .المشِرِق، وفي العصِر المملوِكي غيُرها في غيِرِه مَن العصوِر

وقْد ركَّز دارُسو . ولعلَّ اللّغةَ هَي العنصُر األبرُز في األزجاِل للّدراسِة والتّعليِق والبحِث
ُهم مْن ذهَب إلى أنَّ الّزجَل نُِظَم بلغِة العاّمِة ولهجِة األزجاِل علَى هذا العنصِر تعليقًا ونقًدا، فمن

كالِمِهم دوَن مراعاٍة لقواعِد اإلعراِب والنّحِو، ودوَن مراعاٍة كذلَك للّصيِغ الّصحيحِة 
 .)1(للمفرداِت، بْل مَن الكالِم الّدارِج علَى ألسنِة النّاِس في حديِثِهم اليومي

 يستخدُم األلفاظَ والتّراكيَب الّتي يتناولُها عاّمةُ النّاِس في ويذهُب أيًضا إلى أنَّ الّزّجاَل
 .)2(أحاِديِثِهم اليومّيِة إالَّ أنُّه ُيحسُن نسَجها ويؤلّفُ بينَها في صدٍق وأمانٍة

وفي محاولِتِه لتعليِل استخداِم ابِن قزماِن للعاّمّيِة يَرى أحُد الباحثيَن أنَّ ابَن قزماَن رأى 
وِق والتّكلِّف أْن تُستعمَل حركاتُ اإلعراِب في شعٍر ُيراُد أْن يتغنّى بِه جماعةٌ في مْن فساِد الذّ

 .)3(فال مفرَّ من استعماِل لغِة الكالِم الّدارجِة حتّى يقرَب مْن أفهاِم العاّمِة. جمهوٍر مِن النّاِس
 دخَل الّدياَر ويركُّز باحث على أثِر مصَر والشّاِم في الّزجِل، وبيََّن أّن الّزجَل حيَن

 ثمَّ حالُّه -كما وصفَ–المصرّيِة ونظَمُه المصريُّوَن حلّوا مورَدُه بعذوبِة ألفاِظِهم ورشاقِتِهم 
والعاّمّيةُ هَي لغةُ األزجاِل، وهَي . )4(الشّاميُّوَن بالَمعاِني الشّهّيِة والتّوريِة والنّكِت األدبّيِة

منها ثالثةٌ معربةٌ :  ذكَر الِحلّي أنَّ فنوَن الشّعِر سبعةٌالميزةُ الكبيرةُ الّتي مّيزت الّزجَل، وقْد
 أبًدا ال يغتفُر اللّحُن فيها، وهَي الشّعُر والموشُّح 

                                                 
 .233، موسيقا الشّعرإبراهيم أنيس، :  ُينظر– )1(

 .234نفسه، :  ُينظر– )2(

 .159، تاريخ الفكر األندلسيربيرا، :  ُينظر– )3(

 .104، ملبلوغ األابن حّجة، :  ُينظر– )4(
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الّزجُل والكان وكان والقوما، ومنها واحٌد يحتمُل : والّدوبيتُ،ومنها ثالثةٌ ملحونةٌ أبًدا هَي
 .)1(االلّحَن واإلعراَب، واللّحُن فيه أحسُن وهَو الموالي

وصعوبةُ ضبِط الكلماِت العاّمّيِة الّتي كانتْ دارجةً في عصوٍر بعيدٍة وبيئاٍت متعّددٍة، ال 
" عقود الآلل"تمنُع مْن إبراِز بعِض الخصائِص البارزِة في األزجاِل عموًما وفي أزجاِل 

 :خصوًصا، ومنها
 يدلُّ على التّحّبِب في بعِض  اإلكثاُر من استخداِم صيغِة التّصغيِر في الكالِم، والتّصغيُر- 1

 :ولهذا الغرِض استخدَمه بعُض زّجاِلي العقوِد، ومْن ذلَك. معاِنيِه
 قْد هَوى قلِبي معيشـقْ    حبشي أسمْر وأهيفْ
 )2(يخجْل الغصْن الّرشيقْ    كيفْ ال نعشقْ ونتلفْ

 :ومنُه أيًضا
 يوْم وهَو جاِنْي سكيِريْن    بقواْم يميْل من الّراْح

 )3(ي يخجْل  مسيكـيْن    ويقوْل لي كّلْتْ تفّاْحوبِق
 :ومنُه أيًضا

 نجِمي سعيْد: ْ اسمْك يا ملــيْح؟    قاْل بحاْل:قلت
 )4(عنيق الحديــْد: واْسِمي في هواْك؟     قاْل: قلتْ
 :ومنُه كذلَك

 )5(مْن ذا يحمْل جوْر    العويناتْ بتاعْك
 :ومنُه أيًضا

 ْن فَُسا   بقدْر بخشْ الخنفساولي ُبويتْ في مدرسا   مال
 )6(من الّصغر

 :وفيِه يقوُل أيًضا
                                                 

 .3، العاطل الحالي: ُينظر – )1(

 .2 زجل ابن مكانس رقم – )2(

 . نفسه– )3(

 .10 زجل ابن مقاتل رقم – )4(

 .11 زجل ابن مقاتل رقم – )5(

 .19 بليق ابن الخّراط رقم – )6(
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 وِلي تخيتْ من الجريْد     عليْه أِزيْد      قطعةْ فريوه     أو حصيْر
 )1(من الّسمْر

 .والمثاالِن األخيراِن يّدالِن على التّحِقيِر
 

ُهللا عليِه وسلَّم، ومَن المعلوِم أنَُّه ال ومنُه القسُم بالنّبيِّ صلّى ا:  القََسُم في ُصَورِه الشّعبّيِة-2
يجوُز القسُم بغيِر اِهللا، لكنَّ العاّمةَ يقسُموَن بالنّبيِّ عليِه الّسالُم وبالكعبِة وبالعيِش وبحياِة 

 :ومْن ذلَك القسُم بالنّبيِّ عليِه الّسالُم: األعّزاِء عليِهْم
 )2(آشْ تقوْل؟ يحصْل لي شي    قاْل ال وحياة النّبي

 :ومنُه
 )3(بالّرسول حلّفِني   ال تمْر مْن درِبي   فتعوْد تفضحِني    وتقْع في عتِبي

 :ومنُه أيًضا
 )4(يا عذوِلي، وما الّذي أصنْع    بالنّبي يا عذوْل

 :ومَن القسِم باألشياِء الغاليِة، القسُم بحياِة اإلنساِن ومنُه
 مبحياِتي أقسْم يا قتـيْل    أنَّ الّذي أحيا الّرم

 )5(وحياِتْك قسْم: قََسم ِلي ذا الحسْن البِديْع    فقلتْ
 :وهناَك القسُم بالعهِد القِديِم وأّياِم الَمَزاِر، ومنُه

 )6(بحرمةْ العهْد القِديْم والوَداد    بأّياْم مزاِرْك، عيد لياِلي الوصاْل
 ومْن ذلَك استخداُم أسماِء  استخدام كلماٍت عاّمّيٍة لها دالالٍت خاّصٍة، ودارجِة بيَن العاّمِة-3

 :األصواِت ومنها
 بهذا األجناد الّضعاف    يعمْل مصاف      أجلّْ مْن فيهْم يخافْ

 )7(مْن طَْر طَطَقْ
                                                 

 .19 بليق ابن الخّراط رقم - )1(

 .10 زجل ابن مقاتل رقم – )2(

 .40 زجل ابن الكناني رقم – )3(

 . نفسه– )4(

 .14 زجل ابن حّجة رقم – )5(

 .38 زجل النّّجار رقم – )6(

 .18 زجل ابن الخّراط رقم – )7(
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 :ومنُه
 بقتْ أسناِني تطقطقْ    وأنا غتمي في كالمي
 )1(وقواِمي كاْن تقـّوْم    انعوْج منّي قواِمــي

 :بمعنَى يْدهن أو يطِلي" يمغلطْ"اللِة كلمةُ ومَن الكلماِت العاّمّيِة ذاِت الّد
 )2(آشْ اذنَْب حتّى فطّرتُو   راد يمغلطْ قوِلي بالبهتان

أْي الغرُض الّذي لَك، " بتاعك"نقوْل " الغرض الّذي"بمعنَى " بتاع"ومَن الكلماِت أيًضا 
 :ومنُه

 )3(َمْن ذَا الِّذي يحمْل جوْر    العويناتْ بتاعْك
 :ومنُه

 )4( حتّى   ما بِقي ِلي نجعةْ   وصرتْ نغرقْ لوال   راْس بتاِعي قرعةصرتُ أسيُح
وهَي في . بمعنَى الشّقاوِة والتّبطِّل" البهطلة"ومَن الكلماِت العاّمّيِة ذاِت الّداللِة أيًضا 

 ":البهدلة"بعِض اللّهجاِت 
 ومنتَهى القصد توبـةْ     ألنّي ضّيعـتْ عمِري

 )5(  واللّهو حاضْر وباِديفي البهطلة والّصناعةْ   
 :بمعنَى اإلفالس والفقِر" الطّفَر"ومَن الكلماِت أيًضا 

 ولي عِظيْم ولُْو فرْس   قد انتكْس   ما ُسقتُو إالَّ وانتَحْس
 )6(من الطّفَر

 : فيِه شيًئاأْي أتَى على ما هَو موجوٌد ولْم ُيْبِق" قَْرقَشَ"ومَن الكلماِت أيًضا 
 ي    والبراِغيث في مناِميليلةْ أخَرى واظبوِن

 )7(أكلُوا لحِمي ودّمـي    حتَّى قرقشُوا عظاِمي

                                                 
 .31 زجل ابن أيبك رقم – )1(

 .13 زجل ابن حّجة رقم – )2(

 .11 زجل ابن مكانس رقم – )3(

 .23 زجل ابن المنجم رقم – )4(

 .35 زجل الحجازي رقم – )5(

 .19رقم  بليق ابن الخّراط – )6(

 .8 زجل ابن مقاتل رقم – )7(
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 :بمعنَى اختَفَى أو تخبََّأ" استخّبى"ومنُه كلمةُ 
 جاكروِني ليلةْ حـــتّى     مْن فراِشي أخرجوِني
 )1(وبقيتْ كيفْ ما استخبِّيتْ      في الّزوايا ينبشُوِني

 :وكذلَك
     كنتْ غاِرقْ في مناِميالشّتا هَجْم علَــيَّا 

 )2(قمتْ أقيْم عليه ثاِيْر     استخبَّى في عظاِمي
أْي " قاْم شحتِْني"وهناَك تعبيراتٌ عاّمّيةٌ شعبّيةٌ أخذَتْ طريقَها إلى األزجاِل ومنها تعبيُر 

 :َجرَِّني أو سحَبِني على األرِض
 حيْن ِلزمتُو قاْل ألبوْه       ذَا يريـــْد منّي القبيْح
 )3(قاْم شحتِْني، كاْن على      راِسي طوْل جديْد صحيْح

 :أْي تجاولنَا" ِمنِّي ومنُّو"عبارةُ 
 )4(هَو يقلْع، وأنا أطلْع     وِمنِّي ومنُّو

 :وهَو كثيٌر جدا في األزجاِل، ومْن ذلَك.  ومْن ذلَك إبداُل الهاِء واًوا-4
 مْن نَتَفْ َوشْقَــَرفْ    افــزاْع انتَ عنّو
 )5(واشْ تعمْل في واحْد     مالُو خيْر في ذقْنُو

 :ومنُه أيًضا. أْي عنُه، وذقنه
 يوَم رأيتُ اللّي نحّبو     والِّذي نعشقْ شباُبـو
 وهَو قْد حنَّى  كفوفُو     ِكنُّ مْن دمِّي خضاُبو
 )6(قلتْ لُو وكاْن  بوّدي     استمْع لذّة خطاُبــو

 .ُه، خضابه، لُه خطابهأْي نحبه، شبابه، كفوفه، كأنّ
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 : ومْن استعماالِت اللّغِة العاّمّيِة في األزجاِل جعُل الباِء للتّشبيِه بدَل الكاِف، ومْن ذلَك-5
 )1(والغصوْن بحال ندامى     مْن ُسالِف الغيِم تسكْر

وقْد تحّدثَ الحلّي عْن كثيٍر مَن المسموحاِت في الشّعِر الممنوعاِت في الّزجِل 
ِت في الشّعِر المسموحاِت في الّزجِل وبيَن أنَّ مْن يطّبق هذِه الشّروطَ نادٌر في والممنوعا

الّزّجاِليَن كجزِم غيِر المجزوِم وعدِم جزِم المجزوِم، وتذكيِر المؤنِّث وتأنيِث المذكِّر، وإسقاِط 
وِد، وسيطوُل وهذَا كثيٌر في أزجاِل العق. )2(حروِف العلِّة، وتشديِد المخفِّف وتخفيِف المشّدِد

 .الحديثُ كثيًرا لو مثّلتُ على كُلِّ شرٍط مَن الشّروِط أو على المسموِح أو الممنوِع
 ومَن األموِر الجديرِة بالمالحظِة في األزجاِل استخداُم الحروِف في التّعبيِر عْن صوِر -6

 :األشياِء كقوِلِه
 ناَديتْ لُو أسراْر الحروفْ     هْي أصْل ما ِبي مْن قديْم
 )3(قّدْك أِلـفْ، وعارضــْك الم، والفُميْم وضــْع ميْم

كانتْ تمتلُئ " األزجاَل والُبلّقيا والّدوبيت"أوضَح شوِقي ضيف أنَّ هذِه األنواَع :  البالغةُ-7
 .)4(بفنوِن البديِع مْن جناٍس وتوريٍة وما إليها

 أهَل تلَك اللّهجِة؛ ألنَّ األندلسيَّ لكنَّ البالغةَ في العاّمّيِة ال ُيدركها تماًما إالَّ مْن خالطَ
واختالفُ األلسنِة . ليَس خبيًرا في بالغِة العاّميِة الشّامّيِة، وكذلَك الشّامي مَع العاّمّيِة األندلسّيِة

: قاَل سبحانُه وتعالَى. حكمةٌ مَن اِهللا سبحانُه وتعالى بها يتفاوتُ النّاُس ويتآلفوَن ويتواصلوَن
 الّسماواِت واألرِض واختالفُ ألِْسنَِتكُم وألَواِنكم إنَّ ِفي ذَلَك آلياٍت ومْن آياِتِه خلقُ"

 .)5("للَعاِلِميَن
 :والتّشبيهاتُ كثيرةٌ في األزجاِل، وكذلَك الكناياتُ والتّوريةُ، فمْن الكناياِت

 أنا بالقليْل ما أقنْع

                                                 
 .1 زجل ابن النّبيه رقم – )1(

 .45 -26، العاطل الحالي:  ُينظر– )2(

 .14 زجل ابن حّجة رقم – )3(

 .400، الفّن ومذاهبه:  ُينظر– )4(

 .22 سورة الّروم، آية – )5(
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 وأنت شيخْ وحشْ ما تنفْع
 خُذْ لْك عجوزه تشبْع

 )1( َبشِّيمْن واحْد تقولْك
 .كناية عِن الجماِع لمّرٍة واحدٍة" واحد"وكلمة 

 :ومَن الكناياِت
 فغضْب غضبةْ مدلّْل     ونفْر عنّي نفوْر ريْم
 )2(ورأيتُو قْد تمــلْمْل     وتدلتْ لُو خَراِطيْم

 .وتدلّي الخرطوِم كنايةٌ عِن الغضِب أو الحزِن
 :ومَن التّشبيهاِت الُمباشرِة

  إالَّ المرداْنأنَا ما أعشقْ
 )3(طواويْس ونحنا غزالْن

 :ومْن ذلَك
 يا حبيِبي قاسـْم      يا مليْح يا فتّــاْن
 )4(الجماْل لْك  خادْم      والمالْح لْك غلماْن

وقْد أوضحتُ كثيًرا مْن هذِه التّشبيهاِت في األغراِض، وسنلتِقي مْع بعِضها، في حديثنا 
 .عِن الّصورِة

ليِب البالغّيِة مثل التّضميِن أْي وضُع جزٍء مْن زجِل اآلخريَن في وهناَك بعُض األسا
 : ومنُه. )5("الدخول"زجِل الّزّجاِل وُيسّمى عنَد أهِل هذِه الّصناعِة 

 وإْن كنتْ نسيتْ ما جرى لْك مِعي      وأنت في ريْب مْن كالِمي الّصحيْح
 )6("لطواِشي صبيــْحدار ابن لقماْن علـــى حاِلـَها      والقيُد باٍق وا"

                                                 
 .16 زجل مجهول القائل رقم – )1(

 .2 زجل ابن مكانس رقم – )2(

 .16 زجل مجهول القائل رقم – )3(

 .40 زجل ابن الكناني رقم – )4(

 .79، بلوغ األملابن حّجة، :  ُينظر– )5(



 - 133 - 

  

بْل ندَر . ولكْن يجب أالَّ يغيَب عْن ذهِننَا أنَّ كثيًرا مَن األزجاِل قْد َحَوى ألفاظًا فصيحةً
ويمكُن لمْن ُيطالُع األزجاَل أْن يلمَس ذلَك . منها ما لْم يحِو بعَض األلفاِظ الفصيحِة وهَو التّزنيُم

ا مْن كثيٍر مْن قيوِد الّزجِل، وأنَّ الفصيحةَ هَي لغةُ بوضوٍح، ويبُدو أنَّ الّزّجاليَن قد تحلّلُو
 .الشّعِر عندهم وتُزاِحمهم في أزجاِلِهم

ما لهذِه اللغِة وما عليها؟ لقْد عّدها : بعَد هذِه الجولِة الّسريعِة مْع لغِة األزجاِل، نتساَءُل
يمةَ الّزجِل تكمُن في ما استمّدُه ورَأى هذَا الباحثُ أنَّ ق. أحد الباحثيَن بمنزلِة رافٍد جديٍد للّغِة

مْن واقِع الحياِة العاّمِة فحفلتْ األزجاُل بالعديِد مْن معاِني العاّمِة وِحكَِمِهم وأمثاِلِهم والُمبتكِر 
مْن تشِبيهاِتِهم ومَجاَزاِتِهم، والشّائِع المألوِف مْن ألفاِظِهم، كما يصّوُر حياةَ العاّمِة بجدِّها 

كما –لباحثُ إلى أنُّه لو ُأتيَح لُه يوًما مْن يضيفه إلى الفصيحِة ألثَرى أدَبها وهزِلها، ويذهُب ا
 .)1( وفتَح آفاقًا جديدةً أماَم أدباِئها وشعراِئها للتّجديِد في معاِنيِهم وأساِليِبهم-وصفَ

األزجاِل لكنَّ آخريَن لْم ُيقّروا بذلَك، بْل عارُضوُه بشّدٍة، فقْد رَأى أحُدُهم أنَّ اللّغةَ في 
كما –هَي الّدارجة بما فيها مْن نُكاٍت سوقّيٍة، وعباراٍت مبتذلٍة، ومعجِم الّساقطاِت في المواخيِر 

 وألفاِظ الطّالِب الّتي يستعملُونها في مباذِلهم خارِج الّدرِس، ومفرداِت األطفاِل حيَن -قال
 .)2( بِه أحاديثُ البيوِتيلعبوَن في األزقِّة، وال تخلو مَن اللّغِو الفارِغ الّذي تحفُل

بما ذلَك التّطّور –ويحكُم عليها ثالثٌ بأنّها رجعةٌ إلى الخلِف، ذلَك أنَّ ُسنّةَ التّطّوِر عاّمةٌ 
 تقتِضي رفَع الجمهرِة إلى مستَوى أعلَى بحيثُ يتذّوقوَن الفنَّ الّرفيَع، ال أْن تتهافتَ -األدبّي
 .)3(ى لغِة العاّمِة حتّى ُيرضيهم وينحدَر الشّعُر إل-كما وصفَ–الثّقافةَ 

ومهما يكْن، فإْن كانت العاّميةُ انحداًرا، فقْد لقيتْ رواًجا على ألسنِة المثقّفيَن والشّعراِء 
وانتشَرتْ في األزجاِل وخرجاِت الموشّحاِت انتشاًرا ال مثيَل لُه، وحفظََها النّاُس . وعليِة القوِم

 لهِوِهم وعمِلِهم وبيوِتِهم، أّما األدُب الفصيُح فلْم يكْن للجميِع، وتغنُّوا ِبها في أسواِقِهم وأماكِن
 وهذَا ال يعِني أنِّني أبّرُر استخداَم العاّميةَ، إنّما أعِني
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لكنَّ ما . استنكاَرها ال يعِني إلغاَءها وقْد حفلتْ بها الكتُب والمصادُر والمخطوطاتُ أنَّ 
ولْم أجْد فرقًا كبيًرا بيَن اللّغِة العاّمّيِة .جاِت وعالقاِتها باللّغِة األمتحتاُجُه هَو مْن يكشفُ عْن تلَك اللّه

وهَو ما . الّتي كتبت بها األزجاُل الشّامّيةُ والمصرّيةُ و اللّهجِة الّدارجِة في أّيامنا هذِه في القطريِن
 .ساعدِني على ضبِط بعِض ألفاِظ األزجاِل الشّامّيِة والمصرّيِة

  ) : الخياُل (رة الّصو:ثالثًا 
مَن الكلماِت الُمحّيرِة في دالالِتها، وقْد داَر " الخياَل"أوضحتُ في دراسِة الموشّحاِت أنَّ كلمةَ 

النّقّاُد حولَها مفّسريَن وُمحلّليَن دوَن أْن يمسَك اإلنساُن مْن كلِّ ذلَك بقاعدٍة يعتمُد عليها في دراسِتِه 
 .، وإلى هنا تنتِهيليقوَل مْن هنا تبدُأ حدوُد الخياِل

ولكْن يمكْن لغرِض الّدراسِة فقطْ أْن ندوَر مْع داللٍة قْد تكوُن األنسَب لمثِل هذِه النّصوِص، 
حيثُ ُيقصُد بالخياِل هنا الّصورةَ الّتي يرسُمها الفنّاُن شعًرا أو نثًرا بريشِتِه إلثارِة العاطفِة والتّأثيِر 

 . الُمباشِرفي النّاِس بصورٍة أفضَل مَن الكالِم
ويمكُن أْن تكوَن الّصورةُ بالفنوِن البيانّيةُ كالتّشبيِه واالستعارِة والكنايِة كما يمكُن أْن تكوَن 
أشمَل وأوسَع بعالقاٍت أعمقَ ودالالٍت أدقَّ، فيأِتي التّعبيُر بها أفضَل مَن التّعبيِر بالكلماِت الُمباشرِة، 

الّتي يقوُم فهمها على شيٍء مْن إعماِل الفكِر، وتحتاُج وقتًا " دبّيةالّصورة األ"وهَو ما يمكُن أْن ُيسمَّى 
 .أكثَر مْن ُمجّرِد البياِن الُمباشِر، وهَي في النّهايِة أرقَى فنّيا وأبعُد تأِثيًرا

فالّزجُل " عقود الآلل"وما أكثَر التّشبيهاِت واالستعاراِت والكناياِت الّتي وردتْ في أزجاِل 
ألشياِء؛ ألنَّ التّشبيَه يؤثُّر في الّسامِع أكثَر مَن الُمباشرِة، وهذا التّأثيُر هَو ما ينشُُدُه ميداُن هذِه ا

 .الّزّجاُل مَن العاّمِة أو الجمهوِر الّذي ُيخاِطُبُه
ومَن التّشبيِه العاِدي الّذي جمَع فيِه الشّاعُر بيَن عنصريِن في المشّبِه وعنصريِن في المشّبِه 

 :بِه
 )1(قْ حمرا في صفرا     ِكنُّو رايات شاْه أرمْنوالشّقي

. فلوُن الشّقيِق األحمِر على اللّوِن األصفِر ُيشبُه راياِت شاِه أرمن الُملّونِة بهذيِن اللّونيِن
 :ومَن التّشبيِه

 )2(أْي قمْر أّي غصْن يانْع     نسأْل اْهللا الّسالمةْ
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 : غصِن في قّدِهفقْد شّبَه المحبوَب بالقمِر في جماِلِه وبال
 :ومنُه كذلَك

 باتّصالُو   من القمْر في تماُمو
 ولويالت شعُرو، وصْبح ابتساُمو
 )1(لكْن في حاِلي ناظر يا عامل قومو

 :ومَن االستعاراِت
 مْن يكوْن البدْر ساقيْه    كيفْ ال ِيشْرْب ويْسكْر
 البدِر ليعّبَر عْن جماِل فكلمةُ البدِر استعارةٌ تصريحّيةٌ، حيثُ استعاَر الّزّجاُل كلمةَ

 :ومَن االستعاراِت. محُبوِبِه
 الشّتا َهـَجـْم علّيا      كنتْ غاِرقْ في مناِمي
 )2(قمتْ أقيْم عليْه ثايْر     استخبَّى في عظاِمـي

 :ومَن الكناياِت
 )3(إنِّني لوال أنيِني    لْم تجْدِني في ثياِبي

 .عِن الُهزاِل والّضعِفكنايةٌ " لْم تجدِني في ثياِبي"فعبارةُ 
 :ومنها أيًضا

 )4(النّاُس بتاكْل لحمْك نّي     مْن رايْك المعكوْس يا فرخْ
ومْن جميِل التّشبيهاِت الّتي راجتْ في هذا العصِر، استخداُم الحروِف كمشّبٍه بِه لرسِم 

ِم في انحناِئِه، وشّبُهوا وشّبهوا الّسالفَ بالالّ. فقْد شّبهوا القواَم باأللِف اعتداالً. صورِة المحبوِب
 :الفَم بالميِم في استدارِتِه، ومْن ذلَك

 أسراْر الحروفْ     هْي أصْل ما ِبي مْن قديْم: ناديت لُو
 قّدْك ألفْ، وعارضـــْك الْم،  والفـميْم وضــْع ميم
 وسر هذا الوضْع مـــا     يخفَى على النّاْس مْن ِقَدْم
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 )1( مْن ِذي الثّالثةْ في ألْموالعبْد، يا شمِس الّضَحى    
وبهذا تكتمُل الّصورةُ الطّريفةُ في اجتماِع ألِف القّد والِم العاِرِض وميِم الفِم لُيشَكَِّل 

 ".ألْم"اجتماُعها كلمةَ 
، وأكثُر دقّةً في عالقاِتها مْن مجّرِد اأّما الّصورةُ األدبّيةُ األكثُر شُموالً في عناِصِره

وقد ارتقَى الّزّجاُل بالّصورِة الشّعبّيِة . ِم بالميِم مثالً، فهَي كثيرةٌ في األزجاِلتشبيِه استدارِة الف
وقْد . الُمتداولِة بيَن النّاِس ليضَعها في ِشعِرِه وتنتشَر ويتلقّفَها النّاُس وتتعّزَز مكانتُها بينَُهم

 .جاَءت الّصوُر طريفةً طرافةَ الموضوِع الُمراِد التّعبيِر عنُه
ريِف الّصوِر ما رسمُه الّزّجاُل لهجوِم البراِغيِث عليِه في تسلسٍل قصصيٍّ جميٍل ومْن ط

 :وعباراٍت ُمعّبرٍة تبدُأ ِبـ
 جّيشُوا امبارْح علّيْه     البراغيث وأقلقوِني

ولْو : جّيشُوا"فيتخّيُل اإلنساُن تجّمَع البراغيِث واستعداَدها ثّم الهجوم، وهذَا كلُّه في كلمة 
 :ثمَّ يتواصُل رسُم الّصورِة الّساحرِة. لما أعطت الّصورةَ المطلوبةَ" تجّمُعوا"استخدَم 

 ليلة انضّموا علّيْه    وأراُدوا يحملُـوِني
  قمتْ ليهْم ألتقيهْم     بالورشكيْن نقّطوِني

ويمكُن أْن يطلقَ لنفِسِه العناَن في تصّوِر اإلنساَن وقْد هجمتْ عليِه البراغيثُ ونقّطتُه 
 :كما يمكُن أْن يتخّيَل اإلنساُن صورةَ اإلنساِن يختِفي أو يختبئ عنَد هجوِم البراغيِث. خراِجهابإ

 )2(وبقيتْ كلّما استخّبيتْ    في الّزوايا ينبشوني
ويرسُم زّجاٌل آخُر صورةً للفقِر فيجمُع فيها بيَن عناِصِر الّصورِة ما شَاَء، فثيابُه قديمةٌ 

 عقيُر الظّهِر مَن الضُّرِّ والُهزاِل، وفراشُُه حقيٌرمْن عهِد نوٍح، وفرُسُه 

                                                 
 .14 زجل ابن حّجة رقم – )1(

 .8بن مقاتل رقم  زجل ا– )2(
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 وبيتُُه مثُل قنِّ الّدجاِج، ومْن اجتماِع هذِه العناِصِر يخرُج اإلنساُن بصورٍة كاملٍة عِن 
 .)1(الفقِر، بشيٍء مَن الّسخريِة والطّرفِة واإلقناِع

 :واٍر بيَن الّزّجاِل وذكَِرِهوتأتي الّصورةُ الماِجنةُ أيًضا لتعّبَر عْن نفِسها في صورِة ح
       وحّصْل عنــِدي مليْح      كاْن في تحِصيلُو فَُرْص

 رقَــْص... ذا مليـــْح نادْر  كثيْر      حيْن رآه .... 
      وانذهـــْل لـّما  رآْه      وحَصْل منّو حصــوْل

 )2(بال فضول... ابْن مْن؟      قلتْ ِنـ :      صاْر يقوْل لي
ال تسأْل : قْد صّوَر انتصاَب ذكِرِه، ثمَّ حاوَرُه يسأل عْن المليِح ابِن مْن؟ فيجيُبُه الّزّجاُلف

 .ودْع الفضوَل وهكذَا
ومثُل هذِه الّصوِر في سياِق الحواِر او القّصِة، هَي الّتي كانتْ تثيُر العاّمةَ وتأخذُ 

 .ما يريُدُه الّزّجاُلبأسماِعِهم، وتمتلُك قلوَبُهم، وتشعُل عواِطفَُهم، وهذا 
 

 : العاطفة:رابًعا
ال شكَّ أنَّ التّجربةَ الشّعرّيةَ النّاجحةَ هَي الّتي تقوُم على تجربٍة واقعّيٍة مرَّ بها الشّاعُر، 
. أو على إبداٍع فنّيٍّ ُيوِحي للّسامِع أو القاِرِئ أنَّ الشّاعَر مرَّ في التّجربِة وإْن لْم يكْن قْد فَعَل

اعِر في التّجربِة حقيقةً تعطيِه مجاالً رحًبا للحديِث عنها، ويحسُّ اإلنساُن أنَُّه ينقُل ومروُر الشّ
 .لُه شيًئا عايشه، وبذلَك يكوُن إحساُسُه بها أكثَر، وتصدُر عْن عاطفٍة حقيقّيٍة

َك ولكنَّ الموشّحاِت واألزجاَل قْد ُعمَل أغلُبها للفنِّ فقطْ وامتألتْ بالّزينِة، وقْد كاَن ذل
وأودُّ أْن أشيَر إلى . بْل قْد ال نجُد فيها عاطفةً مَن األصِل. على حساِب اإلحساِس الحقيِقي

ثالثِة أزجاٍل في وصِف طّحاٍن وخّياٍط وطّباٍخ خلتْ تماًما مَن العاطفِة؛ ألنّها قامتْ على رصِّ 
 : قوِلِهفماذَا يحسُّ الشّاعُر وماذَا يحسُّ الّسامُع مْن. اصطالحاِت المهنِة فقط

 نهو خّياط سبحاْن تبــارْك    َمـــْن بالجماْل جّملُو

                                                 
 .19، 18زجال ابن الخّراط رقم :  ُينظر– )1(
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 بالمفصل وآية الكرِســـي     نرقــي جمالُو الحلُو
 خاط لي ثوْب مْن سقاْم قصيْر نسُجو    طاْل بحكْم القدْر
 حتّى إّن البدْن لضعـِفي ضــاْع في عيـــوْن اإلبْر

 )1(حــــبْرراْح عذوِلي يشِكي لو انشكْل    ومقّص ال
خاطَ وثوب، وقصير، ونسَج، والبدن، وعيون : فالّزجُل قائٌم على جمِع اصطالحاٍت

فماذَا بقَي ألسلوِب الّسرِد؟وكيفَ جمَعها كلَّها في هذا البيِت؟ . اإلبر، وانشكل، ومقّص، والحبر
 .عْن عاطفٍة وإحساٍسإنُّه رصٌّ فقط، دوَن أن ُيثيَر فينا أّيةَ عواطف، كما أنُّه هَو لْم ُيِصْدرها 

ومعظُم األزجاِل الّتي عارَض بها أصحاُبها أزجاَل غيِرِهم أو نظُموا على منواِلها، تخلُو 
 إالَّ القليَل الّذي ال يجعُل -إْن ُوجَد–أو ال يوجُد فيها مَن العاطفِة . مَن العاطفِة واإلحساِس

 .لفاِظ والّصورِة فقطْاإلنساَن ينجذُب إليها بشعوِرِه وإحساِسِه بْل ينجذُب لأل
أّما أزجاُل الُمجوِن فالعاطفةُ فيها أكثُر وضوًحا، ولعلَّ كثيًرا منها كاَن يعّبُر عْن حاجٍة 
دفينٍة في نفِس الّزّجاِل، وها نحُن نحسُّ حرارةَ العاطفِة في عباراِت الشّبِق الّتي عّبرتْ عنها 

 :وجيِّ كما يجُبالمرأةُ تجاَه زوِجها الّذي ال يقوُم بواِجِبِه الّز
 طلّقِني وروْح مْن وشِّي    ما أحّبْك وال ِلي فيْك شْي

 طلّقــِني وروْح يا فشّاْر
 ما أحّبْك وال أعبر لَك داْر

 أنتا شيخْ وال لْك هّمةْ.... 
 وانا فـارهـةْ في الغلمةْ
 أريْد شْب يحرقْ في الهّمةْ

 وأنا طّيبـــة في فرِشي 
 ْنأنَا ما أعشـقْ إالّ المردا

 طَواويْس ونحنا غــزالْن 
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 وأنتَ شيخْ وحشْ ما تنفْع
 فخُذْ لْك عجوْزةْ تشبــْع

 )1(بشِّي: ، تقوْل"واحد"مْن 
 :كما تالحظُ عاطفةَ الحزِن واألسِف علَى زمِن الشّباِب الّذي تولّى

 ِمْن بْعِد ذاَك االتّفــاقْ      واللّعْب والبوْس والعناقْ
      ِكنِّي غِفيْربقيتْ على رأْس الّزقاقْ 

 )2(       أوقعتْ نفِسي في البـال      ونا على القحبةْ مال
 )3(راحتْ وخلّتني علـــى    نفس الحصيْر

والواضُح أنَّ األزجاَل قيلتْ لتؤثَّر في النّاِس، وتثيَر عواطفَهم وإعجاَبُهم، وقْد حَصَل ذلَك 
فالمعاِني . صَل للمعاِني العميقِة أو األلفاِظ الحاّرِةبفعِل الّصورِة، والوزِن واإليقاِع، أكثَر مّما ح

لْم تكْن بالعمِق الّذي يلفتُ االنتباَه، كما أنَّ العاطفةَ لْم تكْن بالحرارِة الّتي يمكنها أْن تؤثَّر في 
 .الّسامِعيَن

ٍة ولعلَّ إحساَس الّزّجاليَن ِبخُُبوِّ المعنَى وسطحّيته مْن جهٍة وبفتوِر اإلحساِس مْن جه
أخَرى، قْد دفَعُهم إلى الُمبالغِة في الّصوِر واستخداِم األلفاِظ البِذيئِة الماجنِة في كثيٍر مَن 

ويضحكوَن لها . األزجاِل؛ ألنَّ العاّمةَ يحبُّوَن بفطرِتِهم مثَل تلَك الطّرف الحاّرة الفاحشة البذيَئة
 . لها معنَى وال عاطفةٌويصفّقوَن، حتّى إذَا انتهتْ الطّرفةُ ذهَب أثُرها ولْم يبقَ

 

 :الُموسيقَا: خامًسا
، والشّعُر ال ُبدَّ لُه مْن أْن يقوَم على الموسيقَا، -كما عرفنا–الّزجُل فنٌّ شعريٌّ عاّميٌّ 

والّزجُل مَن الفنُوِن الّتي قامتْ علَى الُموسيقَا، بْل ذهَب بعُضُهم إلى أنَّ الّزّجاَل يحبُّ أْن 
 .)4(يعرفَ الموسيقَا

 
 

                                                 
 .16 زجل مجهول القائل رقم – )1(

 . أي أنّه ال قيمة له عندها– )2(

 .17زجل مجهول القائل رقم  - )3(

 .129، األدب العاّمي في مصرالجّمال، :  ُينظر– )4(
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وقْد تحّدثَ النّقّاُد عْن عالقِة الّزجِل بالعروِض العربي، فعندما تحدَّثَ ابُن خلدوَن عِن 
وفي هذِه الطّريقِة الّتي هَي فنُّ العاّمةُ نظَم العاّمةُ في سائِر الُبحوِر الخمسة عشر، : "الّزجِل قال

 .)1("لكن ِبلُغَِتِهم العاّمِة ويسّمونُه الّزجلي
 أنيس أنَّ األزجاَل قْد نُظمتْ على الُبحوِر القديمِة ومْن أوزاٍن جديدٍة وقْد أفاَد إبراهيُم

مشتقٍّة مَن األوزاِن القديمِة وتشترُك مًعا في الّروِح الموسيقي العام الّذي ينتظُم كلَّ كالٍم 
 .)2(منظوٍم في اللّغِة العربّيِة

 غيُر جائزٍة في الشّعِر لخروِجها وأفاَض ابُن حّجةَ عِن األوزاِن معتبًرا أنَّ أوزاَن الّزجِل
. على البحوِر المعهودِة، ومخالفِتها لكلِّ شطٍر مَن البيِت لآلخِر في القصِر والطّوِل والقافيِة

وُيبنَى البيتُ الواحُد على عّدِة أوزاٍن وقواٍف، كما أنَّ األقفاَل تطوُل وتقُصُر، ُمشيًرا إلى قُدرِة 
 . )3( مَن األوزاِن الموجودِةالّزّجاليَن في استخراِج أوزاٍن

الّذي يَرى أنَّ أوزاَن هذِه األغاِني " ريبيرا"وتجيُء العباراتُ واضحةً على لساِن 
بْل .... مشتقّةٌ مْن تفاعيِل العروِض الشّعري التّقليدي إالَّ أنّها ال تلتزُم بقواعِد النّحِو) األزجال(

 .)4(اِط التّقفيِة في الشّعِر الفصيِحإنَّ اللّفظَ في قواِفي األزجاِل ال يخضُع ألشر
فحيَن .  خرجتْ على األوزاِن التّقليدّيِة في غاِلِبها-كغيِرها مَن األزجاِل–وأزجاُل العقوِد 

تحسُّ بإيقاِع الّرمِل مثالً في زجِل سرعاِن ما تأتي اللّفظةُ العاّمّيةُ لتخرَج باإليقاِع إلى جهٍة 
 في معظِمها محّرفةً عِن البحوِر المعروفِة، وجاَء قسٌم منها على بعيدٍة عِن الّرمِل، لذلَك جاَءتْ

 :غيِر تلَك األوزاِن، بْل ال عالقةَ لُه بها، فمْن موشِّح الذّهبيِّ
 )5(ِنْهَو طّباخْ في مطبخْ أفكاِري    خلّى ناِري تقيْد

 
 

. ّزّجاُل وزَن زجِلِه عنُهال نكاُد نمسُك أيَّ خيٍط يقوُدنا لألصِل العروِضي القديِم الّذي حّرفَ ال
 :في حين نجُد موشَّح ابِن مقاتل

                                                 
 .548، المقّدمة – )1(

 .233، موسيقا الشّعر:  ُينظر– )2(

 .98، بلوغ األمل:  ُينظر– )3(

 146، الكافي في العروض والقوافي التبريزي ، :  ، بخصوش شروط القافية ، ينظر 16، تاريخ الفكر األندلسي:  ُينظر– )4(

 .16 موشّح رقم – )5(



 - 141 - 

  

 )1(إنَّ مْع معشُوِقي جفوْن ولحاظْ     لو رآهم عابْد لهاْم ولحاض
والمعروفُ أنَّ . نجُد هذا الّزجَل يسيُر إلى حدٍّ ما مْع وزِن الخفيِف مْع تحريٍف ال يخفَى

ُمشَدَِّد، وحذفَ الحروِف، ومدَّ حروفٍِ ليَس حقّها تسكيَن األلفاِظ، وفكَّ المشّدِد وتشديَد غيِر ال
المّد بهذه الّصورِة، كلُّ ذلَك يقفُ حائالً أماَم الّدارِس في تصنيِف األزجاِل وفقَ البحوِر وما إذا 
كانتْ قْد خرجتْ عليها أم ال؛ ألنَّ التّفعيالِت تختلُّ والتّسكيَن الكثيَر يؤّدي إلى قطٍع في 

 .)2( التّفعيالِت
ولهذا ال معنَى إلحصاِء البحوِر في هذِه األزجاِل؛ ألنَّ ما وافقَ فيها في قفلِه إيقاَع بعِض 

ولعلَّ نظاًما موسيقيا ُمعّينًا كاَن يشيُع كلحٍن ألغنيٍة ما . البحوِر خرَج في سموِطِه عْن كلِّ ذلَك
 .أو زجٍل ما يعجب الشّعراَء فينظموَن أزجالَهم على هذا القالِب الوزنّي

ويمكُن لباحٍث أْن يدرَس هذِه األزجاَل وفقَ األوزاِن القديمِة والمبتدعِة وأْن يشيَر إلى ما 
وال يكاُد زجٌل يخلو  )3(هَو مسموٌح بِه في الشّعِر وممنوٌع في الّزجِل مّما مارسُه الّزّجالوَن

فخرَج كثيٌر . كما أراُدوا الشّهرةَمنُه؛ ألنَّ الّزّجاليَن أراُدوا أّوالً إثارةَ النّاِس وحصَد إعجاِبِهم، 
 .كما خرَج الوشّاحوَن على قيوِد ابِن سناِء الملِك. منهم على تقاِليِد الّزجِل

الباء، :  ومنها روّياًأّما القواِفي، فقْد وجدتُ أزجاَل العقوِد قد استخدمتْ معظَم الحروِف
 والقاف، والالّم، والميم، -لهارغم ثق–والجيم، والحاء، والّدال، والّراء، والشّين، والّضاد 

 .والنّون
نعْم إنّها تحتوي على نفٍَس . وبهذَا ال نجُد عروًضا لها إالَّ التّلحيَن والغناَء والموِسيقَا

 .موسيقيٍّ وإيقاٍع جميٍل، لكنُّه في النّهايِة ال يمكننا أن نَُعدَّه مْن هذا البحِر أو ذاَك
 
 
 
 

 
                                                 

 .3 موشّح رقم – )1(
 . وما بعدها 13تهذيبه وإعادة تدوينه : العروض جالل الحنفي ، : العروض ، ينظر  في مجال تهذيب – )2(
 .48-46، العاطل الحاليالحلّي، : ُينظر  -)3(
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 الخاتمة
 

دراسةً وتحقيقًا، أحّس بأنِّني خدمتُ ِسفًرا " عقود الآلل"النّواِجي في بعَد هذِه الجولِة مَع 
 .أدبيا يستحقُّ الِخدمةَ، ودرستُ كتاًبا يستحقُّ الّدراسةَ

فقْد جمَع فيِه ُمَصنِّفُُه موشّحاٍت مَن األندلِس ومصَر والشّاِم لوشّاحيَن منهم المعروفُ 
ورَد في المصادِر المطبوعِة، ومنها ما لْم يرْد في ومنهم غيُر المعروِف، ومَن الموشّحاِت ما 

 . الكتاُب مصدَرهاذافيكوُن هفي حدود معرفتي المصادِر المطبوعِة، 
كما أنَّ الموشّحاِت الموجودةَ في الكتاِب ال ترجُع إلى عصٍر واحٍد ففيها مَن القروِن 

 مجهولةَ القرِن؛ ألنَّ وشّاحيها الّسادِس والّسابِع والثّامِن والتّاسِع، كما أنَّ فيها موشّحاٍت
كما أنَّ . ومَن الموشّحات ما ُيقصُد بِه الُمعارضة ومنها ما ال ُيقصُد بِه المعارضة.مجهولوَن

ولْم أجْد فيِه خرجاٍت أعجمّيةً . منها ما ُيختتُم بخرجٍة فصيحٍة ومنها ما ُيختتُم بخرجٍة عاّمّيٍة
أّما الموشّحاتُ األندلسّيةُ فكانتْ خرجاتُها . مصَر والشّاِمرّبما ألنَّ الموشّحاِت في غالِبها مْن 

 .فصيحةً
إذْ جاءتْ أزجاُل الكتاِب لزّجاليَن منهم : وفي األزجاِل نهَج المصنّفُ النّهَج نفَسُه

 .ومنها موشّحاتٌ أندلسّيةٌ ومعظمها شامّيةٌ أو مصرّيةٌ. المعروفُ ومنهم المجهوُل
ي اختياِرِه لموشّحاِت الكتاِب وأزجاِلِه بحيثُ أراَد أْن يجعلَُه ولقْد كاَن المصنّفُ قاصًدا ف
 ".دار الطّراز"يتفّوقُ على كتاِب ابِن سناِء الملِك 

وال يخفَى أنَّ اشتماَل الكتاِب على أزجاٍل عاّمّيٍة هو اعترافٌ صريٌح مْن مثِل النّواجي 
 .ِه مْن مصنّفاِتِهمباألدِب العاّمّي الّذي دَأَب كباُر الكُتّاِب على تنحيِت

وقْد وجدتُ لغةَ الموشّحاِت سهلةً واضحةً ودالالتها واضحةً قريبةً، وال تحتاُج مَن 
 ألفاظ  بسهولِةكما وجدتُ لغةَ األزجاِل العاّميِة ليست. القارِئ أْن يرجَع إلى المعاجِم إالَّ يسيًرا

 عاّميةٌ؛ وذلَك لطريقِة لفِظها ورّبما الموشّحاِت مع أّن ألفاظَ الموشّحاِت فصيحةٌ وألفاظ األزجاِل
 .داللتها فكاَن األمُر يتطلُّب منّي جهًدا واضًحا في استنباِط معاِنيها أو ُمقاربِة المعنَى وتقديره



 - 143 - 

  

وقْد ضبطتُ الموشحاِت بصورٍة معقولٍة، أّما األزجاُل فضبطُها يتطلُّب معرفةَ اللّهجاِت 
أمٌر متعذٌّر إلى حدٍّ كبيٍر، لذلَك ضبطتُ ما اعتقدتُ أنُّه صحيٌح العاّمّيِة للبيئاِت المختلفِة، وهَو 

اعتماًدا على لهجِة مصَر والشّاِم في هذِه األّياِم؛ ألنّها ال تختلفُ كثيًرا عِن اللّغِة العاّمّيِة التي 
َر وقْد ظهرتْ سماتٌ فنّيةٌ في موشّحاِت الكتاِب الّتي تنتمي إلى بيئِة مص. كُتَبت بها األزجاُل

ولعلَّ المحّسناِت كانتْ غايةً في هذه البيئِة في . والشّاِم، فقْد حفلتْ بالمحّسناِت مْن كلِّ نوٍع
وقْد الحظتُ أنَّ المحّسناِت كانتْ عامالً ال . فترٍة مَن الفتراِت وأخصُّ العصَر المملوِكي

عامالً في سلِب كما كانت المعارضةُ . ُيستهاُن بِه في ستِر المعاِني أو التّخريِب عليها
 تحتَ تأثيِر المعاَرِض معنًى ووزنًا -غالًبا–الموضوِع جّديتُه وبهاَءُه؛ ألنَّ المعاِرَض يقُع 

 .ورويا
والنّواِجي يمثُّل ذوقَ عصِرِه، وما ورَد في كتاِبِه مْن اختياِرِه هَو وبرضاُه أيًضا؛ لذلَك 

 :سة الموضوعاِت اآلتيِةاأجُد الحاجةَ ُملّحةً لدر
الُمعارضة، فحيَن أردتُ الحديثَ عِن الُمعارضِة لْم أجْد كتاًبا جامًعا شافًيا في مجاِل : ّوُلاأل

تاريخُ الُمعارضاِت في "وقْد وضَع محّمد قاسم نوفل كتاًبا في الُمعارضاِت هو . الموشّحاِت
لموشّحاِت خصَّ فيه الموشّحاِت بخمس عشرةَ صفحةً فقطْ ما بيَن تقديٍم عِن ا" الشّعِر العربي

عقود "فالحديثُ عِن الُمعارَضاِت في موشّحاِت . وهذا غيُر كاٍف. وعرٍض لبعِض النّماذِج
فما بالنَا بالمعارضاِت الكثيرِة الّتي لم يذكرها . وحَدُه يستحقُّ أكثَر مْن هذِه الوقفة" الآلل

 .النّواِجي؟
 التّراِجِم المتوفّرِة، مْن أمثاِل ابِن جمع شعر وشّاحيَن وزّجاليَن غيِر معروفيَن في كتِب: الثّاِني

فقْد وجدتُ لُه ثالثةَ أزجاٍل في الحجازّياِت والمداِئِح النّبوّيِة تُختُم بالمطلِع نفِسِه، . واِلي المبلط
 .إضافةً إلى ترديِد اسم علّي والحسِن والحسيِن، وهذا يستحقُّ دراسةً للّرجِل ومذهِبِه وفنِّه

. وهَي رطانةٌ مغربّيةٌ لْم يورْد النّواِجي إالَّ نصا واحًدا منها" المكمكة"سّمى هناَك فنٌّ ُي: الثّالث
ويبُدو أنّها فنٌّ لُه مكانتُه؛ ألنّها موزونةٌ وتنتِهي برويٍّ خاصٍّ؛ وعليِه فال يمكُن أْن يكوَن هذا 

فّن ونصوَصُه، النّّص يتيًما في األدِب العربي، فاألمُر بحاجٍة إلى دراسٍة تجمُع أصوَل هذا ال
 .وتقّدُمُه للقاِرِئ العربي

هناَك حاجةٌ أيًضا لدراسِة نصوٍص شعرّيٍة وموشّحاٍت وأزجاٍل تستخدُم الكالَم الفاحشَ : الّرابع
فالّزجُل فنٌّ تكثُر فيِه . وذلَك مْن حيثُ كّمّيةُ الشّعِر موازنةً بالموشّحاِت ثّم باألزجاِل. البِذيء
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فنحُن بحاجٍة لَتَحسُِّس ثقافِة العصِر وذوِقِه، ورّبما . والعباراتُ البذيئةُهذِه األلفاظُ المكشوفةُ 
 ، وخاصة األسباب تَفَحُِّص األسباِب الخفّيِة وراَء استخداِمها في األدِب الفصيِح والعاّمّي

 .النفسية واالجتماعية 
لُه موشٌّح وزجٌل هناَك ظاهرةٌ برزتْ لَدى أديٍب مجهوٍل هَو محمود خارِج الشّاِم ف: الخامس

 .يقوماِن على رصِّ كلماٍت مْع بعِضها ال تؤّدي إلى معنَى يحسُن الّسكوتُ عليِه
ولْم أجد المصادَر الّتي رجعتُ إليها في البحِث قْد تحّدثتْ عنُه، لكنّنَا أماَم شخٍص أديٍب 

 كاَن ابُن سودوَن صاحَب ورّبما كاَن صاحَب فنٍّ متمّيٍز وخاصٍّ بِه كما. فَِكٍه َمِرٍح خفيِف الظّلِّ
فَنٍّ متمّيٍز وخاصٍّ بِه وهَو تحصيُل الحاصِل، وكما كاَن ابُن دانيال الكّحال صاحب فنٍّ متمّيٍز 

فاألمُر .  فنِّ الّرسِم الكاريكاتوِريبْل وكما كاَن ابُن الّروِمي مْن قبِل صاحَب. هَو خياُل الظّّل
 .شّام يستحقُّ أْن ُيبحثْ عْن أدِبِه وأْن ُيخرَج للنّاِسواألديُب محمود خارج ال. يستحقُّ الّدراسةَ

هذِه بعُض األموِر الّتي استوقفتِني، فلْم أشِف منها غِليِلي، ولْم أشِف غليَل القاِرِئ، لقلِّة 
فعَسى أن تكشفَ لنا األّياُم عْن مخطوطَاٍت تضمُّ إنتاَج مثِل هؤالِء، مّما يغِني . المصادِر

 . الّتي تتناوُل ُعصوَرُهم وِبيئاِتِهمالّدراسةَ األدبّيةَ
 .ويبقَى الكماُل ِهللا وحِدِه، وأسأُل اَهللا الّذي َمنَّ عليَّ بحسِن المبتدأ أْن يمنَّ ِبُحسِن الُمخْتَتَم
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 مقّدمةُ التّحقيِق
 نّواِجيلل" في الموشّحاِت واألزجال" عقود الآلل"كتاُب 

 
 اكثيروَن أؤلئَك الّذيَن ترجُموا للنّواِجي، لكنَّ الّذيَن ذكُرو: عنواُن الكتاب ونسبته إلى مؤلّفِه
عقود الآلل "الّسخاِوي الّذي ذكرُه مْن مؤلّفاِت النّواِجي باسِم : اسَم هذا الكتاِب خمسةٌ فقط، وهْم

عقود " عْن مصنّفاِت النّواِجي وذكَر ، والشُّوكاِني الّذي تحّدثَ)1("في الموشّحاِت واألزجاِل
، وبروكلمان ذكَرُه )2("عقود الآلل في الموشّحاِت واألزجال"ضمَن هذِه المؤلّفاِت باسِم " الآلل

 . )4(، وعمر فّروخ ذكَرُه باالسِم نفِسِه ضمَن مؤلّفاِت النّواِجي)3(باالسِم نفسه كذلَك
عقود الآلل في "لّسابقيَن فذكَرُه باسِم أّما الخامُس فهَو جرِجي زيدان الّذي خالفَ ا

 .)5("موشّحات األزجال
     منها أنَّ الّسخاِوي المتوفّى : ومخالفةُ زيداِن للّسابقيَن ليست بشيٍء ألسباٍب

، وهذا القرُب الّزمنّي ُيرّجح أنَّ اسَم )هـ859(هـ األقرب لعصِر النّواِجي الّذي توفّي )902(
ومن هذِه األسباِب أنَّ الّذيَن اتّفقُوا على هذِه ". موشّحات واألزجالعقود الآلل في ال"الكتاِب 

وهنالَك سبٌب ثالثٌ أيًضا وهَو أنَّ . التّسميِة أربعةُ مترِجميَن، ولْم يوافقْ أحٌد زيداَن في تسميِتِه
اِت وسّميتُُه عقوَد الآلِل في الموشّح"المؤلف ذكرُه بهذَا االسِم أيًضا، حيثُ يقوُل النّواِجي 

 .)6("واألزجاِل
وبهذَا ال نجُد اختالفَ زيدان في التّسميِة يؤثِّر في الواقِع لألسباِب الّسالفِة الذّكِر، وأشير 

 .َن لم يتحّريا اسَم الكتاِب ونسبِتِه لمؤلِّفِهْيْيَن الّسابقَإلى أنَّ المحقّقَ

                                                 
 .7/230، الّضوء اللّامع:  ُينظر– )1(

 .2/156، البدر الطّالع:  ُينظر- )2(

 .10/211، القسم الّسادس، تاريخ األدب العربي:  ُينظر- )3(

 .3/858، تاريخ األدب العربي: ر ُينظ- )4(

 .3/148، تاريخ آداب اللّغة العربّية:  ُينظر- )5(

 .2ورقة :  ُينظر- )6(
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 وفي .سنِة تأليِفِه أو االنتهاِء منُهلْم أجْد في المخطوِط ما يشيُر إلى : سنةُ االنتهاِء مْن تأليِفِه
 عْن مرحلتيِن في حياِة النّواِجي  حسن عبد  الهادي تحّدثَ"مجموع لطيف " تحقيقه لـ

مرحلةَ االستقالِل والتّأليِف الفنّي، وذكَر : مرحلةً االتّباِع وسمَّى الثّانيةَ: التّصنيفّيِة سّمى األولى
 وذلَك سنة" رياض األلباب ومحاسن اآلداب" ألّف كتاب أنَّ النّواِجي في المرحلِة الثّانيِة

 كتًبا خاّصةً، ومنها الباب الّسادس عشر -فيما بعد–هـ، وفيه أبواٌب أفرَد لبعِضها )816(
 .)1(الّذي خّصصُه للموشّحاِت ثّم ألّفَ كتاًبا كامالً فيما بعد

واٍت، وال أستطيُع الجزَم بسنِة هـ بسن816وبهذَا يكوُن النّواِجي قْد ألَّفَ كتاَبُه بعَد سنِة 
تأليِفِه، كما ال أستطيُع الجزَم بتاريِخ االنتهاِء منُه، لكنَّ الكتاَب يدلُّ على أنَّ المصنّفَ كاَن في 
مرحلِة النّضِج في تصنيِفِه، حيثُ قّسَم الكتاَب إلى قسميِن واحٍد للموشّحاِت وآخَر لألزجاِل 

مْن " رياُض األلباب"وإذَا كان . عنُه في منهِج المؤلِّفوذلَك ضمَن ترتيٍب خاصٍّ سأتحّدثُ 
سيكوُن بعَد هذِه الفترِة " عقود الآلل"، فإنَّ هذَا الكتاَب أي )2(بواكيِر إنتاِجِه كما قاَل الباحثُ

 .بسنواٍت، لكْن لْم اجْد أيَّ دليٍل يشيُر ولْو مْن بعيٍد إلى سنِة تأليِفِه أْو تاريِخ االنتهاِء منه
هـ 863سنةُ نسِخِه فلْم تكتْب على الخطوِط بل كتبت سنة وفاِة النّاِسِخ، وهَي سنة أّما 

 .أي بعَد أربِع سنواٍت على وفاِة النّواِجي
 

 مَن الواضِح أنَّ النّواِجي قد اطّلَع على دواويِن شعراء كثيريَن كما اطّلَع على :مصادر الكتاب
فقْد جمعتُ : "ُه صّرَح بذلَك في خطِّة كتاِبِه حيثُ قالمجموعاٍت أدبّيٍة كداِر الطّراِز مثالً ألنّ

هذِه الحديقِة في الموشّحاِت واألزجاِل، واقتطفتُ مْن ثماِر أغصاِنها، ما هَو أطيُب مْن نَشْوِة 
منتقًيا مْن حلل أبياِتِه الغريبِة ما يزُهو ببديِع محاِسِنِه .... الشّموِل، وألطفُ مْن نسمِة الشّماِل، 

مقتصًرا على ما وقَع لي في ذلَك : "ثمَّ يقوُل في موضٍع آخٍر. )3(" ما في داِر الطّراِزعلى كلِّ
 .)4()"الموشّحاِت واألزجاِل(مَن النّوعيِن 

                                                 
 .27 ، 26:  ُينظر– )1(

 .26نفسه، :  ُينظر– )2(

 . من هذه الدراسة 138 – )3(

 . الصفحة نفسها – )4(
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تحّدثَ المصنِّفُ عْن منهِجِه باختصاٍر شديٍد حيَن قاَل إنُّه سيجعلُه يزُهو على : منهُج المصنِّف
قْد " داُر الطّراِز"فإذَا كاَن . ، وأنُّه سيزيُد عليِه"دار الطّراز" قرَأ وهذَا يفيُد أنُّه". داِر الطّراِز"

ضمَّ أربعةً وثالثيَن موشًّحا أندلسيا وما يقاِربها لُه نفسه فإّن النّواِجي جمَع في كتاِبِه موشّحاِت 
 .موريَنمصرّييَن وشامّييَن، كما كاَن جمعه للمشهوريَن وللمغ: ألندلسّييَن ومغاربِه ومشارِقِه

وكثيًرا ما كاَن يأتي . األّوُل للموشّحاِت، والثّاِني لألزجاِل: وقْد قّسَم الكتاَب إلى قسميِن
إالَّ أنُّه لْم يكْن يشيُر في كلِّ مّرٍة إلى . بموشٍّح ثمَّ يورُد الموشّحاِت الّتي عارضتُه بعَدُه مباشرة
كما أنُّه لْم يفصْل بيَن موشّحاِت .  غالًباالُمعارضِة، بْل كاَن يشيُر أحيانًا قليلةً ويترُك ذلَك

ولْم يرتْب كتاَبُه وفقَ حرِف رويٍّ معّيٍن، وبهذَا أرى أنُّه كاَن . وكذلَك في األزجاِل. معاصريِه
ِتي بالنّصوِص الّتي تعارُض بعَضها بعًضا ثمَّ أوقْد كاَن ي. يهتمُّ بالمعارضِة أكثَر مْن غيِرها

وهكذا أجدُه لْم يتّبْع . ةَ فيها ثمَّ يعوُد لذكِر موشّحاٍت وما يعارضهايأِتي بموشّحاٍت ال معارض
منهًجا ثابتًا في التّرتيِب إالَّ ما كاَن مْن أمِر المعارَضاِت للموشِّح الواحِد فإنّها متتاليةٌ في 

 .الكتاِب
 

 

 :نسخ الكتاب
القريبةُ مْن عصِر ، وهَي )هـ863(النّسخة الّتي كتبها محّمد بن مسلم المتوفّى : األولى

وهَي النّسخةُ الموجودةُ في األسكوريال برقم . المصنِّف، وقْد نقلت عْن نسخِة المصنِّف بخطِّه
ورقةً، كتبت بخط النّسِخ، ومقياُس الّصفحِة كما كتَب على غالِف ) 116(قهاا، أور)434(

 الّسطِر الواحِد سطًرا، ومعّدُل الكلماِت في) 15(سم، وفي كّل صفحٍة 13.5X  18المخطوِط 
كلماٍت، وقْد تصُل ) 10(كلماٍت في الجانِب النّثرّي، بينما معّدلها في جانِب الموشّحاِت ) 8(

وهذه النّسخةُ موجودةٌ في معهِد المخطوطاِت العربّيِة بالقاهرِة تحتَ رقم . كلمة) 13(إلى 
حتها األخيرةُ ففيها جزٌء أّما صف. ، وعلى غالِفها بعُض أبياٍت مَن الشّعِر غير واضحٍة)2019(

لكنُّه كتَب ". طرُب الّدوُح مْن غنا القمري فرقْصَن الكّؤوُس بالخمِر"مْن موشِّح الّسروِجي 
 . وفيها كذلَك كالٌم غيُر مقروٍء. فوقَها للشّيِخ الّصالِح الّصفِدي

 :كتَب على صفحِة الغالِف في المخطوِط هذِه العبارة: النّاسخُ
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 موشّحاِت واألزجاِلعقود الآلل في ال
 لشمِس الّديِن محّمِد بِن حسِن بِن علي النّواِجي

 ).هـ863(نسخة تعلم تعليق عادي، كتبه محّمد بن مسلم ت
 .عْن نسخة المصنِّف بخطِّه

وبهذا فالنّاسخُ معاصٌر للنّواِجي توفّي بعَد النّواِجي بأربِع سنواٍت تقريًبا، ونقَل نسختُه عْن 
 .نسخِة المصنِّف

؛ ألنّها األقرُب إلى عصِر المصنِِّف مْن جهٍة، "األصل"د اعتمدتُ هذِه النّسخةَ، ُأما وسّميتُها وق
 .وصورتها موجودةٌ لَدى الباحِث. ونُِقلتْ عْن نسخِة المصنِِّف مْن جهٍة أخَرى

 )20(  أدب، وأوراقها ) 7100(هَي مخطوطةُ داِر الكتِب المصرّيِة وتحمُل الّرقَم : الثّانية
سم، وفي الّصفحِة 23X 16.5ورقة، كتبت بخطٍّ نسخّي جميٍل ومقروٍء، ومقاُس الّصفحِة 

في الشّعِر، وقد تصُل ) 10(كلماٍت في النّثِر و ) 8(سطًرا، ومعّدُل الكلماِت في الّسطِر ) 21(
وقْد . ا فقطموشًّحا، وزجالً واحًد) 34(كلمة في الشّعِر، إالَّ أنّها ناقصةٌ فال تضمُّ إالَّ ) 13(إلى 

 :كتَب على غالِفها
 عقود الآلل في الموشّحات

 واألزجاِل لإلماِم
 النّواِجي رحمُه
 اُهللا تعالى
 آمين

 .وصورتها لَدى الباحث). د(بالرمز هذِه المخطوطةلورمزتُ 
 هَي الكتاُب الّذي حقّقُه عبد اللّطيف الشّهاِبي مْن منشوراِت وزارِة الثّقافِة واإلعالِم: الثّالثةُ

مّهَد المحقّقُ للتّحقيِق بخمَس عشرةَ ) 117(ضمَن سلسلِة كتب التّراِث برقم ) م1982(العراقّيِة 
 :، كتب على آخِرها من القطع المتوسطصفحة) 320(صفحةً، وبلغتْ صفحاتُُه 

 رقم اإليداع في المكتبِة الوطنّيِة ببغداد
 1982 لسنة 887

 ).ع(ورمزت إليها بالّرمِز 
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 الكتاُب الّذي حقّقُه أحمد محّمد عطا مْن منشوراِت مكتبِة اآلداِب بالقاهرِة سنة هَي: الّرابعةُ
وقْد جاَءتْ الّدراسةُ مْع منهِج التّحقيِق والمقّدمِة في ". دراسة وتحقيق"م، وصفه بأنه 1999

 كتَب على آخِرها.  من القطع المتوسطصفحة) 416(وبلغتْ صفحاته . صفحة) 35(
 3765/2000رقم اإليداِع 

  .I. S. B. N-977-241-315-9قيم الّدولي رالت
 ).م(ورمزت إليها بالّرمِز 

 

 :منهج التّحقيق
 .رقّمتُ الموشّحاِت واألزجاَل كما وردتْ في المخطوِط .1

 .ما اعتقدتُ أنُّه مْن حشر النّاِسِخ وضعتُُه في الحاشيِة وأشرتُ إليِه .2

راِجِم والمجموعاِت األدبّيِة لتدقيِق الموشّحاِت رجعتُ إلى المصادِر مثِل الّدواويِن وكتِب التّ .3
 .واألزجاِل

وجدتُ بعَض الموشّحاِت ناقصةً وتوجُد لها تتّماتٌ في كتِب التّراِجِم والمجموعاِت األدبّيِة،  .4
 :وقْد كنتُ أماَم منهجيِن

 .منهٌج ُيبقي النّصَّ كما اختاَرُه المصنِّفُ حتّى لو كاَن ناقًصا: األّول
 .منهٌج يسمُح بإتماِم النّقِص في النّصوِص: الثّاِني

وقْد وجدتُ اإلتماَم أفضَل؛ ألنُّه يتّمُم النّصَّ مْن جهٍة، إذْ هناَك موشّحاتٌ ما إْن بدَأ 
بالمديِح حتّى خرَج منُه بعَد بيٍت واحٍد، فلّما رجعتُ للمصادِر وجدتُ المديَح في دوريِن أو 

نَّ المؤلّفَ قاَل إنُّه كتََب ما وقَع لُه، وقْد يكوُن هذَا الّذي وجدتُُه ومْن جهٍة أخَرى فإ. ثالثٍة فأثبتُُّه
 .وهذا اجتهاِدي. في المصادِر مّما لْم يقْع لُه

كنت أثبت من المصادر ما أرى أنه أكثر مالءمة من األصل ، وأضعه بين معقوفتين  .5
 .وأشير إلى ذلك 

   .وفتين وأشير إلى ذلك كنت أصوب بعض التحريفات في األصل ، وأضعها بين معق .6
 .خّرجتُ اآلياِت واألحاديثَ الشّريفةَ واألمثاَل مْن مظانِّها. 7
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خّرجتُ كثيًرا مَن األشعاِر المضّمنِة في الموشّحاِت واألزجاِل، لكنِّني لْم أستطْع تخريَج . 8
ِنِه، وهذا ما فقْد أحالِني المخطوطُ إلى الّصوري مثالً، ولْم أجْد الشّعَر في ديوا. عدٍد منها

لكنِّني لْم أّدخْر جهًدا في البحِث في المصادِر الّتي ترجمتْ لصاِحِب . حصَل مع غيِرِه أيًضا
 .الشّعِر لعلِّي أجُد شيًئا لكْن دوَن جدَوى

أّما األزجاُل فهَي بلهجاٍت عاّمّيٍة . ضبطتُ نُصوَص الموشّحاِت الفصيحِة بصورٍة معقولٍة.  9
تنّوعِة البيئاِت، ونحُن نعلُم أنَّ اللّهجةَ تختلفُ في البيئة الواحدِة بيَن عصٍر متنّوعِة العصوِر، وم

الّزجل "لكنِّني استنْدتُ إلى بعِض القواعِد الّتي أورَدها عبد العزيِز األهواِني في كتاِبِه . وعصٍر
 األزجاِل  ضبطَ بعِض-مستْرِشًدا باإليقاِع–وحاولتُ . لضبِط األزجاِل األندلسّيِة" في األندلس

 .أو بعَض الكلماِت في االزجاِل مع علِمي بتعّسِر ذلَك كما أوضحتُ في الّدراسِة

وضعت عالمات الترقيم المناسة في النصوص ، مْع يقيِني أّن هناَك منهجيِن في ترقيِم . 10
ِت الّضرورّيِة أحدهما ال يحّبذُ التّرقيَم، واآلخُر يحّبذُه، فاعتمدتُ المنهَج الثّاِني للحاال: الشّعِر

 .إلبراِز المعنَى

 .شرحتُ في الحاشيِة بعَض األلفاِظ التي شعرتُ أنّها بحاجٍة إلى ذلَك. 11

 .أشرتُ في الحاشيِة إلى بعِض األحداِث التّاريخّيِة الّتي وردتْ في المخطوِط. 12

موجٍز لكنُّه واٍف، عّرفتُ باألعالِم الّذيَن وجدتُ لهْم ترجمةً في المصادِر المتوفّرِة بشكٍل . 13
 .مْع رصِد بعِض المصادِر الّتي ترجمتْ للَعلَِم

 .عّرفتُ باألماكِن والبلداِن الّتي وردتْ في النّصوِص َوُوجدتْ في المصادِر. 14

 .حايل، حائل، جوذر، جؤذر: أعدتُ بعَض الحروِف المهموزِة إلى صورِتها مثل. 15

مؤلّفُ إلى أصحاِبها، وكذلَك الموشّحاِت الّتي نسبتْ نسبتُ الموشّحاِت الّتي لم ينسْبها ال. 16
 .لشخٍص ما خطأ، حسب ترجيِح المترجميَن

 . من الدراسة والتّحقيِق اإلفادةعملتُ فهارَس فنية تسّهُل على القاِرِئ. 17

 
 آمالً أْن يكوَن جهِدي قْد أثمَر، سائالً اَهللا تعالَى أْن يغفَر لي زلِّتي
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم   وبه ثقتي  ]         1[
       قاَل الفقيُر إلى رحمِة ربِِّه ، والّراجي عفَوه ومغفَرتََه ، محمُد بُن حسِن بن علّي 

ـُْؤلَه ، ونّولَُه اهللا في الدارين َمأمولَه ـ   : النواجّي الشّافعّي ـ بلّغــه اهللا س
 الفضائِل ، )1( بُحلَِل اآلداِب ، َوَرشََّحُهم بُحلَى أما بعِد حمِد اِهللا ـ الذي وشَّح ذوي البالغِة

والصـالة والسـالم على سـيِِّدنا محمٍد ، الذي اعترفَ بفصاَحِتِه كُـلُّ ناطٍق ، وأذَْعَن 
لبالغَِتِه كُلُّ قاِئل ـ فقد جمعتُ هذه الحديقةَ في الموشّحاِت واألزجاِل ، واقتطفْتُ من ِثماِر 

ـَّمول ، وألطفُ من نَْسمِة الشَّمال ، قاصًدا في ذلك أغصاِنها ما هـَو أطي ُب من نَشـوِة الش
التََّوسُّطَ بيَن اإلطناِب واإليجاِز ، ُمنْتَقًيا من ُحلَِل أبياِتِه الغريبِة ، ما يزُهو ِبَبديِع َمَحاِسِنِه على 

أمِِّل إلى بديـِع ِطباِقـِه العاِمَرِة  ، من كلِّ َبْيٍت يْصَعُد نَظَُر الُمتَ)2(" داِر الطِّراِز " كُلِّ ما في 
 ويتوصَُّل من )3(بأنواِع الَمحاِسـِن ؛ فيسكُن قلُبُه إلى تلَك القُصوِر، الخاليِة من القُصوِر 

:  الداخلِة إلى َبراَعِة ذلَك الَمطْلَِع بأحسِن ُدخُول ، وألطِف ُعبور ، وَسمَّْيتُُه [أ /2 ] )4(خْرجاِتِه 
، ُمقْتَِصـًرا على ما َوقََع لي في ذلك من " الموشَّـحاِت واألزجــاِل عقوَد الآلِل في " 

 .النّوعين ، ُمرتًِّبا له على بابين 
 القيامِة )5(  واهللا ـ تعالـى ـ ُيسـدُِّدنا في القوِل والعمِل ، ويرّجُح َحَسـناِتنا في َعَرصاِت 

  .)6(، إذا ُسمَع ألصواِتنا من َهْوِل الَمحشِر َزَجل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــ

)1(": "..
א"א)2( א א א:)608(א"א
א)3( א א ، א א ، א ..א
א:א)4( א א ،.
א::א)5( א א א ، ،.א ، א ، .7/52א

א:א)6( א ،.א ، א ، .11/302א
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 باب األولال
 

 في المَُُوشَّحات
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)1*( 
 :  )1(قال الشّيخُ شهاُب الّدين الَعزازّي 

 )3(                 ُدونَ استتاْر           َعلّْمُتماين كيَف خلُع الِعذاْر )2(يا ليلةَ الوصِل وكأَس الُعقاْر 
 )4(   اغَْتِنـم اللّذةَ قَْبـلَ الذَََّهـاْب 

                                وُجرَّ أذيــاَل الصِّـبا والشَّـباْب          
     واشرْب ، فقد طابتْ كؤوُس الشراْب

 )6(                 ذاِت امحراْر                طّرَزها احلُْسُن بآِس الِعذاْر )5(على ُخدوٍد ُتنِبُت الُجلَّناْر 
 الراُح ـ ال َشكَّ ـ حياةُ الّنفوْس

 )7(َحلِّ منها عاطالِت الكؤوْس فَ
 )8(وافَْتضَّها بني الّندامـى عروْس 

 )11( قام مقام النِّثاْر )10(         َحباُبها )9( ُتجلى على ُخطّاهبا يف إزاْر         من النُّضاْر [ب/2[
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א:א* א ، א1/98א א، א7/151،א א ، א ،184،
، אאא א17א א ، א א ،134،

א)1( .א.:א
،.א:א)2( ، א ،  .4/581א

א)3( א:א אא א א א א ،.، ، א 4/550א

א)4( א א ،:א א א .א
،:א)5( אא.:א:א.א א.4/144،

א א ، א א .א
א)6( א א:א א""،.א א:א.א"א"א

א ، אא א א א ؛ ،.א ، א ، .1/19א
،.א:)7( ،אא ،:א.14/195، א ، א ، א 11/454 א

א ""א
)8(""، א.א ،:א א א א ، ""א

א .א
،.א:א)9( ، א ،  .5/213א

א:א)10( א ،.א ، א ، .1/294א
،.א.א:א)11( ، א ، . 5/191א
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  أَما َتَرى َوْجـَه اهلَنا قَـْد َبـدا ؟[                                             
 ــد غَّردا ؟                                             وطائَر األشـجار ق

ـّاه قطُر الّندى ؟                                            والّروَض قــد وش
 )2( [ الِقطاْر  )1(فكمِّل اللّهَو بكأٍس ُتداْر                 على افتراْر                 مباسِم النُّّوار غَبَّ

ـِْل   ِثمـــاَر املُنـى                                   اْجِن مَن الوص
                                    وواصـِل الكــــأَس مبا أَْمكََنـا

 ُحلـِو الَجنَى)3(                                   مــع طّيِب الرِّيقِة  
 )6(نكساْر    ذاِت احوراْر              منصورِة األجفَاِن باإل)5(مْن ذي الفَقار )4(ذي ُمقْلٍَة أفَْتَك 

                                     زاَر َوقـْد َحـلَّ ُعقــوَد اجلَفــا
 )7(                                    خيتــالُ يف ثوِب الرِّضـا والَوفا 

 )8(:                                     فقلُْت ـ والقلُب ِبِه قد صفا ـ 
 )9(اْر                      مشُْس النَّهاْر               ُحيِِّيِت من دوِن اللّيايل الِقصاْر يا ليلةً أَْنَعَم فيها وز

)2* ( 
  : )10(قال الشّيخ صالُح الّدين الصفدّي 

 ــــــــــــــــــــــــ
،:א)1( ،.א ، א ،  .1/634א

א)2( א ، א א א א "א א".
א)3( א א.א:א א ،". "
،.א:א)4( ، ،א .()(."".11/626א (
א:א)5( ،.א א ، . 5/63، א
א)6( א א א.،:א א .:א

אא ،.
א)7( א א א:א א .א
א)8( א א א א א א.א:א א א
א)9( .א:א
א:א:א* ، א110א א ،א א ،17 ، א א،
א291א ، א א ،401.

،:א)10( ، ،.א א:א א
، א ، א ،764) א:. ، 6/94א

، א א א2/87א א ، א א5/241، א א 11/19א א ،،
א א6/200א א ، א ،1/243 . (

 الَجنُوب ، )1(َأْعَجَبِني هذا الوزُن الذي خَفَّ على القُلوِب ، وطابتْ به نَْسَمةُ الصَّبا ، وتأرََّجتْ 
  : )2(فقلت 
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    ما أحَسَن الرَّْيحانَ يف اجلُلَّنار سالَ على اخلَدَّْيِن منه الِعذاْر                وما استداْر            
ـَنه لـّمـا رنـا    واُنثىن )3(                                 يا ُحْس

 )5( ، وُسْمَر القنا )4(فأَْخجلَ الِبْيَض ]              أ /3           [ 
 )6(                                 ذو َوْجَنـةٍ جتين علـى َمن جىن 

ـِن روضـهـا  َوْرًدا إذا أَْمكََنـا                                    م
 )7(وِردفُه أطنَب حىت أثاْر                  كُثًْبا  ِكباْر             وَخْصُرُه بالغَ يف اإلختصـاْر

 وجهَي بدُر الّتمـاْم:                                يقــول لـي 
          وَمفِْرقي ُصـبٌح ، وَشـْعري ظــالْم                      

                                َوَوجنيت احلمــراُء كـأُس املُــداْم
  كاِملسِك ، عليهـا ِختاْم )8(                               واخلــالُ 

 انَ َمن كّوهنا باقتداْر                  سبح)9(حماسين ليس عليها غُباْر               وال ِعيار  
  )10(                             إن مالَ مـن ُسكٍْر ِصبـاُه ، ومـاْد 
  ) 11(                             فـإّنُه ُيزري بُسـْمـِر الصِّــعاْد 

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א)1( א ،.א ، א ،  .2/207א

."،""א)2( "
א:)3( ،.א ، א ، .2/207א

א:א)4( ،.، ، א ، .7/128א

א:א)5( ،.، ، א ، .15/204א

."א"")6( " 
)7(": א:א.א" א ،  . א ، א ، א

..א.1/703
א:א)8( א א ،.א א ، .11/229،א

א)9( א א א""א.:א ، א א א:؛ .א
، ، א ، . 4/623 א

א)10( א א:א א א .:.؛
، ، א ،  .3/412א

א:א)11( ،.א ، א ، .3/255א

                     
  )1(                            ويف اجلفوِن السُّوِد  ِبيٌض ِحــداْد  
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  أوَدَعهــا اللّـُه منـايـا الِعَبـــاْد                             
 )2(بال اقتصاْر                  مْع أّنها يف غايِة اإلنكسـاْر]              االنتصاْر[هلا على ُعّشاقها 

 )3( يـا أهيفًا أزرى ِبُغْصـِن النَّقـا 
 اَح ُعريـانَ ومــا أورقــا  فـر]                        ب/3 [

                                 وكُلمــا قابلُْتـُه أطــرقـــا
ـُه    بالـرُّقـى)4(                                وعـّوذَْتُه  ُوْرقُـ

 ـ منه النِّفاْر           ال تستعْر ـ باهللا ) 6( استعاْر      واإلحوراْر )5(والظَّْبُي ، ُحْسَن اِلجِيد منَك
                               يــا عاذال َشـّق  على َمسـَمعـي                                 

  ، ويف أْدُمِعــي)7(                              وخاض يف ظُلمي 
                               َنَصـْحَتين ، لـو كـانَ قليب معــي

               وْهـَو معـي  ،  لكنَّـُه  ال  َيِعــي               
 َدعين  ، فإّني قد َعِدمُت القَراْر          حىت الِفراْر             إلــى ُسـلُوٍّ مانـٍع ، واصطباْر 

 وغـادٍة  ،  َتسيب    بشــامــاِتها                            [ 
 ـا يدري  إشــاراِتـهـا                              وزوُجـه

ـِهــا ـًا بعَض حاالت                               أَنكـَر يومـ
 :                             قامت  تنـادي بعَض جاراِتـهــا 

 )8(" ]وطُول ُعْمُرو مثل تيس ُمستعاْر !         هو َيغار : َتَعا ابِصروا ما صابين ذا النهاْر       قال " 
 ــــــــــــــــــــــــ

.:א)1(
א""א."א)2( ، א ؛ א

، א א ، א:א:א .15،א
،.א.א:א)3( ، א ، .340/ 15א

א:א)4 ( ،.، ، א ، .376 / 10א

א."")5( ؛ א א  .א
א"")6( א .א"א ".
א.:א)7( א ، א .؛
א)8( א ، א א א.،"".א

.א"" .
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)3* ( 
 : )1(  مجُد الّديِن ابُن ُمكاِنس: وقال القاضي 

   ُدموعي الِغزاْر         ِمثلَ البحار           ومل َتَدْع لــي طُــولَ َدهري قَراْر)2(أَجريَت يا بُني 

 قيْب                          َهْجُر حبييب ، وهــَو ِمـّني قَريْب        مَع الّر

  بني قومي   غَريْب        داين الّنحيْب)3(                          قـد َصّيراين  
                           فآِه ِمـن َجْوِرك يـا ذا احلبيــْب       على الكئيْب

  ـ جاْر        وهو على احلالني ـ يا قلُب)4(وما احتيايل يف قريِب الّديارْ            نائي املزاْر 
   فاَق الّدمى)6( حلَو اللَّمى )5(َمن لـي بـِه أَلعَس ]      أ /4           [ 

                          كالُغْصـِن يف الّروض ، وبدِر الّسما        ملّـا َنمـا
    فَتْنَدمــا )7(ما،وما :                 فيــا َعذولـي ، ال َتقُلْ 

  ربِّ الفَخارْ )8(شَق الصِّغاْر             مَع الَوقاْر               ومـدَح زيِن الديِن وَخلِّ يل يا شيُخ ِع

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א* א ، ، 51א א8/406אאא א ، א ،185 .
א:א)1( אא ، א ، א א ، א א א

، ، א (822א .: ، א א
א ،2/459א א ،، א אא3/214א א א ،14/157.، א
א א17 /6א א ، א א7/156א א א ، ،425.(

)2(""": "..
א)3( א א א .א
)4(" :""."
،:א)5( א ،:א א א א:א א ،.א ، א ، א

6/306"".
،:א)6( א ،.א ، א ، .15/258א
."א)7( "
،:א)8( א ، א א.(828א א ، )3/301:א
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 هرِ تاَه الّزمانْ            تيَه اِحلسانْ بِه يف الّد)1(موىلً                              [ 
 )2(                               وشاعٌر يف احلفِل ثَْبُت اجلَنانْ               طلُق اللسانْ 

   )3(                               فاق الورى يف عصِرهِ بالَبنانْ                وِبالبيانْ 
 )4(ُتدار                  دونَ استتاْر                يفعلُ  يف  الّسامِع  ِفْعلَ  الُعقاْر لَِشْعُرُه الرائُق كأٌس 

  الُسعوْد)6( برغمِ  احلسوْد          باين )5(                              عِِْش أبا بكٍر 
      ِفْعلَ اجلُدوْد                              واْرَق إىل العزِّ مراقي الصُّعوْد         

                                ما َمّس عطَف اجملِد أفعالُ جوْد           ِمن الُوجوْد
 )8(]            من املَساْر                وجاءُه باجلاِه وَبذِْل القَطاْر )7(وما انتشى منهم كرُمي النِّجاْر 

ـِراْم                              وغادٍة أذك        ِمَن الغـراْم)9(ـْت بقلبـي ض
                              ذاُت ِخمـاٍر  ، فهي بــدُر الّتماْم       حتَت الَغماْم
                              رأيُتهــا يف الليـِل جتلـو الظالْم        باإلبتسـاْم

 )10"(أسكَْرِتين باخلُمار ؟ : ْر           َوقُـلْ لـها فهل أراها ماعي يف وسط دارْ         هنَار جها" 
 ــــــــــــــــــــــــ

،.א:)1( א ،  .15/408א
)2(.
.א)3(
א)4( א א .אא
א:)5( א א .א
)6(:، ؛ .א
،.א:א)7( א ، .5/192א
א)8( א א א א"".א א א .א
א)9( א:א ،.א ، א ، .12/355א
א)10( ، א ،.
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) 4*(
  : )1(وقال إبراهيُم بُن سهٍل اإلشبيلّي 

 )3(          ِبُشرِب راْح            فما علـى أهِل اهلوى من ُجناْح )2(ِ واإلصِطباْح باِكْر إىل اللّذّة 

                                          اغَنْم زمــانَ الوْصِل قبلَ الذَّهاْب
  دمُع السَّحاْب)4(                                        فالرَّْوُض قْد وافاُه 

ـَْد بدا يف الرَّْوِض سرٌّ ُعجــاْب                                          وق
ـُْر األقــاْح            كاملسِك فاْح        والطَّْيُر تشـدو باختالِف النُّواْح   )5(َوْرٌد وَنسريُن وزه

                                          اهنْض وبـاِكـْر للُمــداِم العتيْق
 )6(يف كأِسهـا تبدو كلوِن الَعقيْق ]               ب /4       [         

    ِبكَفِّ ظَْبٍي ذي قَــواٍم َرشيـْق
 )8(          كالبدِر الْح           َعَصْيُت ِمن َوجدي عليِه اللَّواْح )7(ُمهفَْهِف القاَمِة طاوي الِوشاْح 

 )9(ْيُت اللَّْيلَ أَْبَدى املَِشْيـْب                                        ملّا رأ
ـَُم الزُّْهَر َهـَوْت للَمغيْب                                        واَألْنجـ

  تُبدي كلَّ لَْحٍن َعجيْب)10(       والُوْرقَ                    
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א* א ،א437א א ،6/10א، א .1/72אא،
א)1( א א609:א א ، ، א،

، א ، א )649א
א: א ، א 1/20א ،א א א6/5، א، א1/67א، א ،
)(11. (
א:א)2( א ،.א ، ،א א.2/503א ،
،.א:א)3( ،אא ،2/430.
א)4( א א א א ،:א א .:א.""א

، ، א ، .15/399א
،.:א)5( ، א ، .2/627א
،.א:א)6( ، א ، .10/260א
א)7( א א א א .א"".א:א
א)8( ،.א:א ، א ،  .15/242א

א:)9( ، א .א
.وهو خطأ ضبط  . والِوْرُق " : ع " في ) 10(
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 )1(نادْيُت َصْحيب حَني الَح الصَّـباْح         قَْوالً ُصراْح             َحيَّ علــى اللّذَِّة واإلصطباْح
 ــانَ َمـْن أَْبَدَع هذا الرَّشاُسبح

  :)2(    قلُت لــه والناُر َحْشُو احلشا 
 )3(                                     ُجْد لــي بَوْصٍل يــا مليًحا نشا 

ـِ) 5(      يبغي كفاْح            فأَثَْخَن القلَب املَُعنَّى  )4(فََسلَّ ِمْن َجفَْنْيِه بْيَض الصِّفـاْح  ـراح ج
ـُؤادي علـيلْ                                أصبحـُت ُمضنـًى وفـ

  خبيـلْ)6(]بوصلي [                              يف ُحبِّ َمْن أَضحـى 
 َدْع هـذا الِعتاَب الطَّويلْ:                               كــم قلُت 

ـِّالْح         أيَّ  )7( اطِّراْح           أحلى اهلــوى مـا كان باإلفتضاْحأما تراين قَْد طََرْحُت الس
)5* ( 

 :  ـ عفا اهللا عنه ـ )8(وقال ابُن نُباتةَ ]   أ /5[ 
 )9(مـا َسحَّ  ُمْحَمرُّ  دموعي وساْح        على الـِمالْح            إالّ ويف اَألحشاِء منه ِجـراْح 

 ــــــــــــــــــــــــ
אא)1( ،.
א:א)2( א א א ،.א ، א ، .14/178א
.א.:)3(
א)4( א.:א .א
א:א)5( ،.א ، א ، .15/106א
א:א)6( א א ،.
א)7( ، .א
א:א:א* א ، א183א ، א9/294א א، א  85،א

א א ، א א164א ، א א ،308 .
،:א)8( ، א686א א ،

، א:(.768א א ، א1/311א ،،
א א א11/95א ، א ،9/294، א א ، א، ،6/212א א א ،

א2/164א ، ،11/273. (
א:א)9( .א

ـَْو الشَّباْب   )2(              ُمّر السَّطا )1( أفدي ِمن اَألتراِك ُحل
ـُُه  حـيـَن َعِدْمُت الّصواْب               من اخلَطا   )3(             َعِشقْت

 )5(  منـُه الِْتَهاْب              إذا َعطا)4(             تشكو َحشا العاشِق 
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 )6(            ورمبا يشكــو الَعــذولُ اكتئـاْب              إذا َخطا 
 الُغصِن بني الِوشاْح      إال و راْح          قَـْولُ َعـذولـي كُلُّـُه يف الرِّيــاْح) 7(ما ماَس مثلَ 

 )8(             آٍه لــدمٍع فــائٍض عــن ِجفانْ             ال يسَتفيْق 
          هــذا أَسـيـٌر يف وجـوِه اِحلسـانْ            وذا طَليــْق   

 )9(             أََرقَّ جسمــي بالضَّىن يـوَم بــانْ            بدُر الفريْق 
              فهــا أنــا اليـوم لـه يـا فالنْ             عْبٌد َرقيــْق

  يوَم السَّماْح)11(    قْولُ اللَّواْح      مثــل عمــاِد الدين     ) 10(يزيُد أجفاين ندًى وارتياْح 
 )12(َحْبٌر لــه يف اخلَلْـِق ِذكْــٌر مجيـلْ           ال ُيفترى        [   

  على غيظ الغماِم البخيـلْ             حملَ الثَّرى )13(            مـاَح 
 يــلْ              وال َتـرى            مــا رأْت العـُني لـه ِمْن مث

ـَّزيــلْ              ناَر الِقرى ـُِد فـي أوطـاِنـه للن              ُيوق
 شراُرها يف الكيس ُحْمٌر ِصحاْح        هلا اقتداْح              لكنَّهــا يف القَلْــِب َعذٌْب قَـراْح

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א)1( א .א.א.א
א:א)2( ،.א ، א ، 14/383א

..א"")3(
،.א:א)4( א .א
א)5( ،.:א ، א ، .15/68א
א)6( א ، א א א א א א א :א
א)7( א א א.א:א .א
.:א) 8(
)9(""""". א" א ، א ؛ .א
א)10( א א:א א:א.א .א
.א..א)11(
)12(:،.، א ، א ، .15/154א
א:)13( א ،.א ، א ، .،"א"""2/608א

           
            يـا مـالـَك الِعلْـِم وفَْيـَض النَّدى            ُجْزَت املَدى
ـُلُّ العــالَِمَني الِفــدا            َدِع الِعـدا             فَـاْبَق ، وك

            ُصْبَح اهلُدى)1(           أنت الــذي أَصبـَح غَْيـثَ اجلَدا 
   )2(ُيقَْتفى منـك وكـم ُيقَْتدى              وُيْجَتدى            كــم 
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 )5( ] )4( َجليٌّ ، وَنوالٌ ُصراْح         َصفٌو ُمباْح         يروي به راوي الّرجـا عن رباح )3(ِعلٌم 
            وُمغـرٍم ال خيتشـي مـن رقيــْب            وال عذولْ

 )6(ـٍو عجيْب             وال ُوصولْ            معــذَِّب القلـب ِبَشْج
 )7(          َيْسكَــُر لكـْن بصفـاِت احلبيـْب             ال بالشَّمولْ 

 :  رنـا الظّيب وماَس القضيْب             أضحى يقولْ )8(إذا ]    ب /5[ 
  ِسالْح)10(، ذي خمازنْ  رماْح     ما ذي حماسْن )9(كْم َيْنَتِضي َجفنْك وِعطفَْك ِصفاْح       على 

)6* ( 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
 .14/134ابن منظور ، اللسان ، جدا ، .  املطر العاّم :  اجلدا )1(
،.א:א)2( א ،14/134.
א."")3( א ."".א
א:)4( ، ، ، ،114

א[ ، א3/310א א א ، א3/70א ،1/98، א
א.א"".]7/199א א א .א

א)5( ، א א ، א א א א א
."א"" "
א"".א:א)6( ، א .א
،.א:א)7( ، א ، 11/369א

..:א)8(
א"")9( א ، ،:،.
א)10( א א א:א א ، .א:א
א:א:א* א א ، א א100א ، א א 4/18، ، א ،

،1/272א א א א 202א، א ، א א 194، א ، א ،
،5א א א א ، ،2/78.

 
 

 : ، عفا اهللا عنه )1(وقال الوزير أبو بكر محمُد بُن ُزْهٍر الَحفيُد المغربّي 
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  َدعـْوناَك ، وإنْ لــْم تسَمــِع)2(   قـْد    أيُّهــا السَّـاقي ، إليــَك املُشَتكى         
ـُرَِّتِه                                 وَنــدٍمي ِهْمــُت فـي غـ

  الـرَّاح مـن راحِتِه)3(                               وِبُشــْرِب 
  مـن َسكرِتِه)4(                               كُلَّمـا استيقــظَ 

ـًا فـي أرَبــِع                       َجــذََب ا  لــزِّقَّ إليــِه واتَّكــا           وسقــانــي أرَبعــ
ـِن حيثُ استوى                            غُْصـُن بــاٍن مالَ م

  : )6( َمْن يهواُه ِمْن فْرط اجلَوى )5(                           بات 
 القُوى) 8( األحشـاء ، موهونَ )7(ِفَق                           َخ

 يبكــي ِلمــا لـم َيقـِع)9(! كُلَّمـــا فكَّـــر يف الَبـْيِن بكى            ويـَحــُه 
 )10(                             ليس لـي َصْبٌر وال لـــي َجلَُد 

 اَعذَلوا واجتهدو!  لَقومـي )11(                             يـا 
 أنكــروا شكـواَي مـّمــا أجُد]                أ /6     [ 

ـََمــَد اليـــأس ، وذُلَّ الـطَّمـــِع)12(ِمثْـــلُ حـالـي حقُّها أنْ َتْشَتكي          ك
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א)1( ،،507א א ، א
א:.(595. א18/216، ، א ،521
א ،א א4/39א א ، א ،160.(

..:א)2(
א)3( א א א .:א.:א
א.א:א)4( א א ."א "
א)5( א א.:א א א ""؛
א)6( ..א:א
א.:א)7( א .:א
א.:א)8( .:א
  . 2/638ابن منظور ، اللسان ، ويح ، . آلمة تقال للترحُّم والتوجُّع :  ويحه )9(
 قد براني في هواك الكمد:  في الُمغرب )10(
א)11( א א.:א ؛ א א .א
א)12( א א א.:א א אא א"""".:א

  بالنَّظَــِر)1(                             مـا ِلَعْيِني َعِشَيْت 
                              أنكَــَرْت بعــَدَك ضوَء القمِر

 :  مـا شئَت ، فاَمسْع َخَبِري )2(                            وإذا 
  عينــاَي من طُْوِل الُبكــا         َوَبكَــى بعضـي علـى بعضـي معــي)3(َيْت َعِش
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  َيِكُف )4(                           كَِبدي َحرَّى ، ودمعــي 
 )5(                           تعـرُف الذَّنَب ، وال تعتــِرُف 

  عّما أِصُف)6(                           أيُّهـــا املُْعـِرُض 
 )7(قــد منــا ُحبِّي بقلـيب ، وزكـــا          ال َتَخــلْ  يف احلُــبِّ ، أنِّي ُمدَّعي 

)7* ( 
  : )8(وقال صالح الدين الصفدي 

ـِوعٍد ُمطِْمــِع ؟  ـَّبُّ املُعنَّى هـــلْ لـكَـا               يف َتالفيــِه ب ـََك الص  )9(َهلـ
      أيُّهــا البـدُر الـذي لـمَّــا بــدا                      

                            غــاَب عن ُعشَّـاِقـِه فيــِه اهلُـدى
                            أنـت فــي قلبــي مقيــٌم أبــدا

ـًا             فاستقْم يف األوِج منها ، واطْلَـِع]  ب /6[   )10( فَلََك األحشــاُء أمسْت فَلَكَـ
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א א .:א..:א
א)2( א א א א .א:א
א)3( א א.:א א .:א
א)4( א ؛.:א א א ."א "
א)5( א א א א א .א.א:א
.א.א:א)6(
א)7( א א:א

.א.:א.א:א
א:א:א* ، א129א א ، א א 195، א، א א ،

א. 6 ،:א א 153،220 א

א א א .א
.א.)8(
א""،"".:א)9( א ،.
 بمعنى مدار النجوم ، جناس تام " َفَلَك " َلَك مقرونة بالفاء ، و " فلك " بين ) 10(

                            يــا َعـذويل ، أنَت لـْم َتْدِر الـهــوى
ـَـوى                           فلِِــذا أنكــر ـِن ج  َت مـا يب م

                            َخــلِّ قلـبـي ، مــا لَـُه ِمْنــَك َدَوا
              فاستـِرْح ِمن عذْْْل َمــن ملْْْ َيسمـــِع)1(كُلَّمــا تعذِِلُُــُه أنَت انَتكـــى 

                            صـاِح ، مـا أصنـُع ؟ قـد خـاب الرَّجا
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 )2(                         َوَجنـى قلبـي ولكـْن مــا َنــَجا   
                            بعــد دمعــي وأنينــي يف الدُّجــى

 )3(ال َتسَجعــي : دْع عنـَك الُبكا               وِلــَورقاِء اِلحمـى : قُلْ ِلَصــْوِب الغيث 
  هجعـِة طَْرٍف قــد َرقَـْد                           كنُت فــي

 )4(                           لسـُت أخشى من لظى َهْجٍر وقَــْد 
 :                            ثُـمَّ لَــْم أشعــْر بـِه إال وقَــْد 

 )5(َنَصَبــْت مقلُتــُه لــي َشـَركـا               أيُّ قلــٍب عنــدها لـْم يقـِع ؟ 
 )7( أو َرَمقـا )6(                  قََمٌر مهمــا رنــا          

 )8(                           لــْم يدْع للصَّــبِّ منـه َرَمقَـا 
 )9(آِه ِمـن طــوِل َعنـاَي والشَّقـا ]              أ /7      [ 

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1 ( א א:א ، א.:א.، ، א

 ،15/341.
)2(،.
א)3( ،:א א א .א
،א.א:א)4( ، א ،3/465. 

א)5( א א:א א ، ،""
) 6(""..
)7(:.، ، א ، .10/126א
،.א:א)8( ، א ،  .10/125א

א.א:א)9( א .:א
""، א ،:א אא

א אא .א
 
 

  ال َيْسَمــُع ِمّني ُمْشَتكـى                وأنــا للنُّْصــِح فيــِه ال أَِعـي)1(هــو 
  َعِلـَق القلــُب هبــا)2(                           ُربَّ َخـْوٍد 

 ـي ُحبِّهــا                           فَِهَمــْت عّنــي َتوالـ
 :                            لسُت أنســى قولَهــا يف ًصحِبهــا 

  .)3(" َعِلْمُتـو بالذَّكا                احلديث لْك وانِت يا جاَر امسعي : كُلّمـــا قالــوا "
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) 8*( 
  : )4(وقال َمهدي الغَرياني 

  لـو شفــى َبْرُد لَـماهـا أَلَِمــي ؟             )5(مـا على ذاِت اللَّمى ! ليت ِشعـري 
                              أقبلْت بــدًرا ، وماسْت غُُصنــا
                              أْخَجلَْت ملّــا انثَنْت ُسْمـَر القنـا
ـًا ، َوَسنـا                               يا شبيـَه الّشمِس ُحْسن

ـًا ظَلَمـا إنَّ َمـْن َسمَّـاك                 أيُّ مشٍس طَلعــْت فــي ظُلَــِم ؟)6(مشسـ
                              ال ُتذيبـي القلـَب َشوقًا وكََمــْد
                              فلقـد أعَوَزين فيـــِك اجلَلَــْد
 :ْد                              واتقــي فـي قْتليت اَهللا ، فقــ

 )7(ِكْدُت أن أعدَم صربي عندما                 الَح لـي خـدُّك هـذا الَعندمي ] ب /7[ 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א .א.:א
א:א)2( ، א א א א.א ، ،א ،3/165. 

א)3( ، .א"א א " ، א 76:א א ،
א"".،1/66א א א .א
.א:א*
א:א)4( א .א
،.א:א)5( ، א ،  .15/258א

)6(""..
،.،:א)7( ، א ، א.12/430א .א

ـَرْت طَــْريف ِبطْرٍف نـاعِس  أسَه
  )1(                             َوثَنْت عزمي بقــدٍّ مــائِس 
  )2(                             أنِت يــا أُخَت الغزاِل الكانِس 

 )3( عينـاِك يف القلـِب كمــا                  فعلْت يف احلــرِب أسيـاُف الكَِمـّي فعلْت
                              طـالَ ليلـي ، واعتـرانـي األَرُق
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  ، قَِلـُق)4(                             ونـهاري ُمستهــاٌم 
  )5(دمعـي طَِلُق                              ُموثَُق القلـِب ، و

  دمـي)7( يف حبِّهــا طَــلُ )6(بفتــاٍة فََضحْت ِبْيـَض الدُّمـى                  ُدْمَيةٌ 
                              ولقــد ِهْمـُت بظــٍيب غَِنـِج
                              فـارٍغ عن ُمْغَرِم القلِب ، َشــِج

 قْف بالِّلـوى الُمنعرِج:        صــاح                       
 فبـذاك احليِّ ممنــوِع اِحلَمــى                 ريقُـُه البــارُد بـاللَّحــِظ ُحِمــي

                              عـريبُّ اللَّفْـِظ ، ُتـركيُّ النَّظَـْر
 ْر                              ذو فُتـوٍر ، وفُنـوٍن ، وَحــَو

  مثِل الدَُّرْر)8(باسـٌم عن واضٍح ]               أ /8      [ 
 غرَّين ـ ال غَـْرَو إنْ ِمتُّ ظَمـا ـ                 بــارٌق ِمــن ثَـْغـِره املُنَتـِظــِم 

 ــــــــــــــــــــــــ
)1(:.، ، א ،  .6/224א

א:אא)2( א ،.א ، א ،  .6/198א

א:א)3( א א ،.א ، א ، .15/232א
א:א)4( ،.א ، א ،  .12/626א

)5(""""..
)6(""،.
א:)7( ،.א ، א ، . 11/405א
א)8( א:א א ،.א ، א ، .2/634א

 
 
 

)9*( 
  :)1(وقال ابن نُباتة 

ـًا ـ َمقَْتلـي َزَحفَْت ِبيـُض الظُّبـا لـّم  ـا َرنــا              فتـلَـقَّـاهــا ـ سريعـ
                              عاِمــريُّ اللّفِظ ، طــائيُّ الفَــِم

 )2(                             نـادٌر يف ُحْسِنــه كالصَّنــِم  
 : َتِمي ـ                              قٌلـُت ـ والقلُب إليــِه َيْن
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 )3(لــَك قلبـي عبـُد ُودٍّ ، وأنـــا               فيـك ، يـا أشهـلُ ، عبُد األشَهــِل 
 )4(                             آِه مـــا أكثـَر منَك الََملــال 
 )5(                             مـا دنـا وصلَُك حىت اْرحتــال 

  اجلََمال )7( احلادي ، وحثَّ )6( ودعا                             
 )8(فاستثــاَر البيـُن عنــدي ِفَتنــا                وغــدا يومـَي يـوَم اجلـمــِل 

 أُتـرى َيرِجُع َعْيشـي الّنـاِعــُم                          [  
  )9(                             وَمقـامـي باحلَُميَّـا قـائـُم 

                           و احليــا بالربِق ُمْعٍط بـاســُم   
 ــــــــــــــــــــــــ
א:א* א . 592א

.א.:א)1(
א""א)2( א .؛
א)3( ،:א (א א. ، .5/81:א א)

א( ، א279א ، א א).3/269، א
א א .א"""".،

א)4( .א:א.:א
א)5( ..:א
)6(": "..
א)7( .:א
א:א)8( א א א

א.36א א א:(א א ، א א
175 . ؛) א א א ، .א

א א "אא א"".א". .(א (
)9(": א" ..אא

  َجّمـاِع الثَّنـا               أفضـِل األمَّـِة َنْجِل  األفَضـــِل)1(كَِعمــاِد الدِّيـِن 
                              َمــِلـٌك َعـمَّ الـورى باِملَنــِن

  َمـْرتبـاِت اِملَحــِن                             وكـفـاهـْم
                              طـاهـُر األسراِر ، شهـُم الَعلَــِن

 )3( فينا ، والويل )2(راقـَب اَهللا ، وأَْســدى اِملَنـَنــا                 فُهــَو الـوْسِمـّي 
                              كـَرُم األخـالِق ِمـن َمـذهـبـِه

                      والُعــال ، والـجـوُد ِمـن َمطْلَبِه        
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                              يــا أمـاين الـوفـِد ، ُهّنيِت بـِه 
 )4(] الّندى ، حيثُ اهلُـدى ، حيثُ الثّـنـا              فـاجتدي ، أو فاجتنـي ، أو فاجتلي  

 ـمنَّـى وصـلَـهـا                             وفـتــاٍة أت
  )5(                             وْهـي ال تألـُف إالّ ُبْخـلَـها 

 :                             هبـواهـا يـا رسولـي قُــلُ هلا 
 )6(علّلـي قلَب املَُعّنى بالُمنــى              وامجلـي القـولَ ، وَدْع ال تفعـلــي ] ب /8[ 

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א)1( א.א ،.
א:א)2( ، א ؛ א ،.א ، א ، 12/636א

א:א)3( ،.א ، ،א "".א"".15/413א
.
א)4( א א:א א א א ، א א ، .א

א א א ، א א .א
)5(""..
א)6( א.א :א

א א א א א
، ،"א"א ؛

." .א: "
 

          
 

) 10*( 
  : )1(وقال ابُن اللّّبانة

  َتْنــذَِرُف )2(شــاِهـدي يف احلُـبِّ ِمـن ُحـَرقي           أدُمـــٌع كـاجلَْمــرِ 
 )3(                             َتعجـُز األوصــاُف عـْن قَـَمـِر 

 )4 (                      خــدُّه ُيـدَمى ِمـن النَّـظَــِر        
                              َبـَشـٌر يسـمـو علــى الَبـَشـِر

 قــد َبــراُه الَله ِمـن َعــلَــِق             مــا عسـى فـي ُحْسنـه أًِصــُف ؟
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 )5(ـِب َبـقَـا                              كيــَف للـصَّـبِّ الكئي
 )6(                             والـكَـرى عــْن َجفنـه أَََبقَـا ؟ 
ـَر َمـْن َعِشقا   :                             هــل ُيطيـُق الصَّب

ـًا  ـًا ، قـلبـي لـهـا َهــَدُف ؟)7(شـادنـ   يرمـي ِمــن احلََدِق            أسُهـم
       يــا أُولــي التَّفنيـِد ، َوْيَحكُــُم                       

                              أنــا ال أُصِغــي ِلـُنْصـحكُــُم
  عصيُتـكُـُم)8(] قـد[                             فــي ثـالٍث

           فــي قضـيـٍب زاَنـــُه اهلَـَيــُف )11( علـى فَلَــِق )10( داٍج )9(غََسٌق 
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א* ، א א131א א ، א ،186

א א א ، א ، א א 7א ،א א א ،29. 
א)1( א:א ،، א ، א"، ،"א

507.):، א א1/333אא א ، א א2/409، א ، א ،
א4/27 א ، א ،4/297

א)2( א .:א
.:א)3(
א"")4( ؛ ،.
.א.:א)5(
)6(:.، ، א ، .10/3א
אא:א)7( ،א.א א.13/235، א
א.:א)8( ، ."א "
א:א)9( ، ،.א:א ، א.10/288א א.א א :א
א)10( ،.א:א ، א ، 14/250א
،.א:א)11( ، א ، א.10/310א א .א

 ِبــأَبـي َمــْن فاَق مشَس ُضَحى]        أ /9                         [ 
 )1(َر الـدُّجى ُملَحـا                              وكَسـا بـد

                              فَـدلـيـلـي فيـه قـد َوُضحـا 
ـِـُف   )2(كَــوجـوِد البــدِر يف اُألفُــِق               َعــَدٌم ، والـبـدُر َيْنكَـس

                              ُربَّ راٍض بعـدمــا غَـِضـبـا
   زاَرنــي فــي غَفلـِة الرُّقَبــا                           

 :                              عنـدهــا غَنَّْيـُت ، وا طَـَربا 
ـًا بـاَت ُمعتِنـقَــي               هــا أنـا بـالـوصـِل ُمْعَتــِرُف  يــا حبيـب
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)11*( 
 :وقال صالُح الدِّيِن الصَّفَديُّ  

  فـــاُه وأرتِشــُف)3(            أَرَتشــي بــاَت بــدري وهـو ُمعَتِنـقـي   
                              وبــه أمسيــُت ُمتَّــِحــًدا
                              بعــدمــا قـد كنُت ُمنفَــِردا
                              وغـدا بدُر السَّـمـا كَـِمــدا

               وِبفَْضــِل التُّــْرِب ُمـلْـَتِحــُفوْهــَو َمـرمـّي علـى الـطُّـُرِق
                              ضمَّـه الُُمـْضَنـى وقبَّـلَــُه

 )4(فــاعتــراُه عنـدها َولَـُه ]     ب /9              [ 
 : قلُت لَُه . أخشى اإلثـَم :                              قــال 

 )5(ــَم فـي ُعُنقي               فـأنــا قـد زاَد بـي التَّـلَـُف خــلِّ هــذا اإلث
 ــــــــــــــــــــــــ

א""..:א)1( א .א
א)2( א א:א א.، .א
א:א:א* ، א133א א ، א א187، א א ، א ،

א8 א ، א א ،155) א. א .א (
.".:א)3( א:" .""،א

א""א א ،.، א ، א
א.14/322، א א א "".א

א:.א:א)4( א א ،.א ، א ،  .13/561א

א)5( א ،:א א ،.א:א א:א ، א

        شبَّهــوا احملبـوَب بـالقََمــِر                      
                              وِبـرْوٍض يـاِنــِع الـزََّهــِر
                              وِبُغْصــٍن نـاِعـٍم ، َنـِضــِر

 وِبـظَْبـٍي ســاِحــِر احلَــَدِق               وْهــَو عنــدي فــوَق مـا َوَصفوا 
                     قَــَمـٌر لـْم ُيْبـِق يل رَمـقَـا         

                              بقَــواٍم ، جــلَّ َمـْن َخلَقـا
 )1(                             فــاَق أغصـانَ النَّقـا َوَرقَا 

 َيـــُفمــا قَضيٌب لُــفَّ فــي َوَرِق                  كـقضيـٍب زاَنــــُه اهلَـ
                              كــم ُمحـبٍّ نــالَ ما طَلَبا
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 )2(                             وقضى ِمـْن َوْصِلــِه أََربـا 
                              وأنــا حظِّـي غـدا َعَجـبـا  

 )3(تلـــُف مــا سعيـٌد فــي اهلوى كََشقّي                 وحظــوظُ الـنَّـاس خت
 وَمهاٍة  ُتشـِبـُه  القَـَمــرا]   أ /10               [ 

 )4(                             َجفُْنهــا للّنـاِس قد َسَحرا 
 :                              لْسُت أَنسـى قـولَـهـا َسَحرا 

 )5(" جـارنـا خطفـــو خـلخـايل يف َحلَقي               َوِلبـاسـي ] َنَشْب[قــد " 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א ، .א"".א
א)2( א א.א:א א ،.א:א ، א ، א

1/208""،.
)3(.
א)4( א ..א:א
א:א)5( א א ، א:، .א

א אא:א
א א ، א א א ، .א

)12*( 
  : )1(وقال ابُن الزَّقّاِق األندلسيُّ 

 )2(ـدَّْمـِع الـذي َهَمـعــا ُخــذْ حديثَ الشَّـوِق عـن نفسي                 وعـن ال
                              مــا ترى شـوقـي قـد اتَّقــدا ؟
                              َوَهَمـى بـالـدَّمـــِع واطَّــَردا ؟

  ُسدى ؟)3(                             واغْتـَدى قلبـي عليــِه 
                 بيــَن طَــْريف والَحشـــا ُجِمعــا آِه ِمــن مـاٍء وِمــن قََبــِس   

                              ِبــأبـي ريــٌم إذا َســفَــرا
                              أطلـعـــْت أزراُرُه قَــَمــرا 
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                              فــاحــذروُه كُلَّـمـا َنظَــرا
 أنــا منـهــا بعـُض َمــْن ُصِرعـا                                            ِقِسي )4(فِبألْحــاِظ العيـون 

                              أرتضيــِه ، جــاَر أو َعـــَدال
 )5(قــد خلعــُت الُعذْر ، والَعذَال ]          ب /10      [ 

  )6(ــه فـال                              إمنــا شـوقـي إلي
 كــم وكــم أشكو إىل اللََّعِس                    ظََمـئـي ، لــو أنَّـــُه َنفَــعــا 

  بالــَحـَوِر)7(                             ضــلَّ هـذا الظَّْبُي 
                              وِبطَــْرٍف فــاتــِر النَّـظَــِر

       َحكَــٌم فــي أنفُـِس الَبـَشــِر                        
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א* אא א147، ، א א5/369، ،א א א ،44 

א)1( א:א ، ، א א528.א
،א:( א א3/186א א ، א ،3/47، א (5/369א،

)2(:.، ، א ، .8/375א
א)3( ،.:א א""א
א"")4( .."".א:א
،.א:א)5( ، א ، א.11/437א .א
א،:)6( א א א.(، א ،   ) 1/282א

א:א.א:א)7( ، ،""  .א א
.

 
 نْ َتَجـلَّــى ُنــوُرُه َصــَرعـــاِمثْــلُ ُحكْــِم الصُّْبـِح يف الَغلَِس            إ

                              شبََّهْتـُه بـالــرَّشـا اُألَمـُم
                              فَلََعْمــري إنَّهــْم ظَـلَمـوا
 :                              فََتَغنَّــى َمــْن بـه َسقَـُم 

           ِمــن غــزاٍل فــي الَحشـا َرَتعــا)1(ُنِسأيــَن ظبـُي القَـفْـِر والكُ
)13*(

   : )2(وقال صالُح الدِّيِن الصَّفَديُّ 

 )3(يــا َصبــا ِمْسكيَّةَ  النَّفَــِس               أنـِت قـد جـدَّْدِت لـْي الـَولَـعـا 
                              كـانت األحشـاُء قـْد َخَمَدْت
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                        وسيـولُ الـدَّْمـِع قـد َجَمَدْت      
  قـد َحِمَدْت )4(وأيادي الشُّكـِر ]        أ /11           [ 

 مثَّ لـمَّـا ِسـْرُت فـي الَغـلَـِس               بـــانَ صـبـري ، والسُّـلُـوُّ َمـَعـا
 دَّكروا                              كيـف أحبـابـي ؟ هل ا

                              َمـْن بـه قـد أْوَدت الِفكَـُر ؟
                              وَشكَـْوا َبلـواُه ، أو شكـروا ؟

  القـديـُم ُنِسي ؟            فـالـوفـا والبعـُد مــا اْجَتَمـعـــا)5(وهـل العهـُد 
 )6( النَ ثُـمَّ قََسا                              لـي حبيـٌب

  واْحَتـَرسا)7(                             واْحَتَمـى بالصَّدِّ 
                              فـأراه كُـلَّـمـا َعـَبـسـا

ـْـلَ ليـِث الغــاِب ُمفَْتـِرسي              وْهــَو ظبـٌي ، فـي الَحشــا رَتـَعـا  ِمث
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א)1( א ،.، ، א ، .6/198א
،:א:א* א ، .149א
א)2( א א א .א
א:א)3( א א ،א.א ، א ،8/410.
א:א"")4( א א ؛ ، .א
)5(""، .א
)6("""".
..א"")7(

ـََســُق                                 بــدُر َتـمٍّ َشْعـُرُه غ
                              ولــُه ِمــن فَـْوِقـِه فَلَــُق 
                              وكــذا فــي خـدِّه َشفَــُق

 )1(]فـاْنَصـَرعــا[ِنْبـلُ عينـيـِه ِبغـيـِر ِقِســي              قــد أصـاَب الصَّـبَّ 
                   لسـُت أنسـى يــوَم َزْوَرِتــِه            

 حـيـن حيَّــانـي بـطَلَْعِتــِه]    ب /11            [ 
                              وسقــانــي راَح ريـقَِتــِه

ـَعــا)2(َعَســالً أجنيــِه ِمن لََعِس                 بـيـن ذاَك الـــدُّرِّ  قـــد  َنب
 )3(                         و مهــاٍة يف اجلمــال َرقَْت     

ـًا بــه َعِلقَـْت   )4(                             أِلفَـْت ظبي
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 :                              طاملا قـالـت ، وقــد قَِلقَْت 
 )5(" وتـعـا يـا ُزَوْيجـي قـد كَثُـْر َهَوسي            فـي العشيـق ، روح اطلـبـو " 

)14*( 
  :)6(ولبعضهم رحمه اهللا ، وهو محمد الشَّنَواني المنوفي 

  يف الَغَسـِق)8( بـدُر التَّــمِّ )7(بــأبــي َخــْوٌد ِبـطلَعِتـهـا           غــاب 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( ، א א .א""א
)2(.
)3(""، .:א:.א
א."".:א)4( א
.א)5(
א:א:א* א ، א188א א ،א א א 10، ، א א א،

א.165      ، א א .א
א)6( א:א ..א
א)7( א א א א"".:א א ،.
אالتِّم) 8( א א א א א א ،.א:א ، א ،  .12/67א
 
 

                              
 ــُرهـا الَْجعديُّ ، أْم غَلَُس ؟                             َشع

 )1(                             وجبـٌني الَح ، أم قَـَبـُس ؟ 
                              عسـلٌ بالثَّْغـِر ، أم لَـَعــُس ؟

                              وعبـيـٌر فــاَح ، أم َنفَـُس ؟ 
  والفَـلَــِق )2(] كـاللَّيــِل[       فَُهمــا فــرُعـهــا ِمـن فوق غُرَِّتهـا    

 )3(                             ُخلَِّدْت ـ للوجِد ـ يف َخلَدي 
  كـاَبـَدُت كِبدي)4(بقُـواهـا ]    أ /12               [ 

 )5(                             َتفضــُح الغـزالنَ بـالَغَيِد 
        وغُصـونَ البــاِن بـاملَـَيـِد                      

 َخَجــالً مــن ليـن قـاَمِتهـا            يتغــطّـى الُغْصـــُن بــالـَوَرِق
                              جنَّـةُ الِفـردوِس إنْ َحَضــَرْت

 )6(                             وجحيـُم الّنــار إنْ َهَجَرت 
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              ظبيةٌ أُْسـَد الشَّـرى أَســَرْت                
  إنْ نظَـَرْت)7(                             بعيـون الِعيـِن 

 أبــدَع املَْعَنـى ِبـصـورِتهــا             خــالـُق اإلنســاِن ِمــن َعلَـِق
                              ذاُت عـطْـٍف هـزَُّه  اهلََيُف

                     قــد َرَمْتنـي وْهــي َتعترُف                   
 )8(                             ِمــن جفـوٍن زاَنها الَوطَُف 

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( א א א א:א ، א .א

א.א""א)2( ، א            א
א א.א א .א

א)3( א א.:א א ؛ .א
אא)4( א א .א.א:א
א:א)5( ،.א ، א ، .3/328א
א)6( ، א ، .א
،:א)7( א א.א ، ،א ،13/302.
א:א)8( ،.א ، א ، .9/357א

       
  ، قليب لـهـا َهَدُف)1(] أسُهًما                             [

  الــَحــَدِق)2(ومحــى ُمْحَمــرَّ وْجنِتـهــا               أبيـٌض مـن أسـوِد 
                  َخــدُّهـا ورٌد لــراِمـِقـِه

 ريقُـهـا شْهــٌد لـذاِئـِقـِه]  ب /12              [ 
  ِمسـٌك لنـاِشِقـِه)3(                             َنْشـُرها 

                              وجـُهـهـا بـدٌر لعـاِشِقـِه 
               تتــوارى الشـمـُس بــالشَّـفَــِق)4(ـها َوَحًيا مـن ُنـور هبـجـِت

 )5(! يا َتلَفي :                              ودَّعْتنـي ، ِصْحُت 
                              وهلـا عــانقُْت ِمـن َشَغفـي

ـّالم لأللِف   )6(                             كــاعتنـاِق ال
 )7(              وعلى التَّقبيـِل لـْم َتِقـِف                

 غـادةٌ ، طـْرفـي مبقـلِتـهـا                فــي نعيــٍم والـفــؤاُد َشـِقـي 
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)15*( 
  : )8( وقال شهاُب الدِّيِن الَعزازيُّ

 )9(يــا ُوالةَ احلُّـبِّ ، إنَّ دمــي               َسفَكَْتــُه األعـيـُن النُّـُجــلُ 
                              أنــا مـا لـي بالعيـون يُد
                              ال ، وال صبـٌر ، وال َجـلَـُد

                              شفَّنـي منُهــنَّ مـا أِجـُد
 ــــــــــــــــــــــــ

"א)1( ؛": א א""א א .א
א)2( א .:א
א:א)3( ،.א ، א ، .5/206א
א)4( א א"".:א א .،:א
)5(""، .א
.א.א"")6(
א)7( .א.א
א""א:א* א א ،.
.א.)8(
א:א)9( ،.א ، א ،  .11/646א
 

 الكَـَحلُ )  1(فََتكَــْت بـي فْتــَك ُمنَتِقــِم             ِبِسهــاٍم راَشهــا 
 ِبتُّ مْشـغــوفًا حببِّ رشــا] أ /13                   [

 َبـْيـَن َحّبـات القلــوِب نشا                             
 )2(                             قد َبــراُه اُهللا كيـَف يشـا 

 َصَنـٌم ، نـاهيـَك ِمـن َصَنــِم            حـائــٌر فـي خـدِّه اخلَـَجـــلُ
ـًا)3(                             الَح بـدًرا ، وانثىن    غُُُصن

        وأغــاَر البـدَر حيـن رنـا                      
                              خصـُرُه املكسـوُّ ثـوَب َضىن

        وهـــو فــي دعــواه ُمْنَتـِحـلُ)4(كــم ؟ إلـى كـم يدَّعي سقِم 
ـًا    ، أبكـي فيبتسُم)5(                             ظاملـ
 فــي اإلعراِض ُمتََّهُم                             وهــو 

 )6(                             خيفـةً أن َتكْثُـَر التَُّهــُم 
  الـَعـذَلُ)7(وألـــذُّ العيـِش بـالتَُّهـــِم            سيَّمــا إنْ شـاَبــُه 
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  ولَمى)8(                             مـانعـي من َمْرَشٍف 
    كيف ترضاين أمـوُت ظَـمـا ؟                          

  كَـَرمــا)9(                             فـأِبْحين ِوْرَده 
 )11( بـه الَبَخـلُ )10(فكمـالُ الُحْسـِن بالكََرِم           والـذي َيـزري ] ب /13[

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( ،.א:א א ،  .6/308،א

.א)2(
."".א"")3(
א)4( א"".؛""א .א؛
.אא""،)5(
..א""א)6(
)7(:.، ، א ،  .1/510א

א:)8( .א
א:א)9( ،.א א ،  .3/456، א

،.""א.:)10( ، א ،  .14/356א

א)11( א א א ،.א:א ، א ، .11/47א
)16*( 

 :  ، وأجاد )1(وقال شهاُب الِّديِن الُموِصليُّ 
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א • ،א א ، א6/327א א ، א א186، ،א א ،
א3א א א א א ،.""،""

א א א.א א ، א .א
.א.)1(

א :א
א א

א

א
א

א
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א
א א א

א
א

א
א

א
א
א
א

א

א א
 اهلــوى َضــرٌب ِمــن الَعَبِث         وبــه الُعّشـاُق قـــد َعَبثـــوا  

  مليـٌح وصلُـُه أَملــي)1(                             بـْي 
 )3( بالّشمِس يف الََحمِل )2(                             َيزدري 

                جائــٌر يسطــو ُمبعتـِدِل               
                              َينثنـي كـالّشـارِب الثِّمــِل  

 َخِنثٌ ، نــاهيـَك ِمـن َخنِِـِث         فْهـــو روٌح والــورى ُجـثَـثُ 
                              غُُصـٌن ُيصبـي بـمـائلــِه 

  )4(       فَشمـولـي من مشائلــِه                       
  )5(                             وغليلـي مـن غـالئلـِه 

 )6(                             وُخمولـي مـن مخـائلـِه 
  الُعـذّال أو مـكـثـوا )8( فـي ِعْشِقـِه َشَعثي          َبـَرح )7(لـذّ لـي 

א א א א
א
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א
א
א א

א א

א

א א
א א

)، א א ، ،.6/327א א א א ، )3،4א
א )1( א .:א
א )2( א .א.א:א
،.א:א )3( ، א ، .11/181א
א:א )4( ، ،.א:א ،א א11/369א א
،.א:א )5( א ، ،א.א:א.11/499א א ،

11/502. 
א:א )6( ،.א א ، א.11/222א .א
א )7(  .:א
א )8( .:א

  )1( طُـرََُّتُه                             قَمـــر ، واللّيــلُ
                              وضيــاُء الصُّبــِح غُـّرُتــُه

 َوَجِنـيُّ الـــورِد َوْجنُتـــُه ]    أ  /14              [ 
  منـهـا وَجنَُّتــُه )2(] نــاُره                             [

 ُيقْضـى َحْشـُرهم ، ُبِعثــوا لـو دعـا األمـواَت ِمـن َجـَدِث           قَْبــلَ 
  )3(                             ُحْسُنـُه يـزداُد فـي الّنظَـِر 
                              بقـــواٍم نـاعـٍم  َنـِضـِر
                              وِعــذاٍر سـائــلٍ َخِضـِر 

 )5(رٍد َخِصِر  بـا)4(                             وُرضـاٍب 
ـِـِه وِرثــوا )6(ِمْن    ِسـواُه احلُْسَن لـم َيـرِث            والـورى ِمـن ُحْسن

                              فَِبسيـِف اللّـحـِظ قَطَّعـنـا 
                              وِبـُرمـِح القـّد قـْد طََعَنـا 

 شـتـاُق قـد طُِعَنـا                              وبـه امل
  )7(                             لو دنا ما نلُت قَـطُّ  َعَنـا 
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 لـي ِبطيـِب الـوصـِل لــْم ُيِغِث              بـل هبجـري فـْهـو ُمنَبِعـثُ 
                           ثَْغـُرُه أنـقـى مـن الَبـَرِد 

 هـى مـن الشَّهـِد                          ريقُه أشـ
  مـن بين أسِد)8(هـو ظبـٌي ]          ب  /14              [ 

 ــــــــــــــــــــــــ

،.א:א)1( ، א ، .4/500א

א:א)2( א א א:، א .אא"".א
א)3( ،.:א א א א א א אא .א
،.א:א)4( ، א ،   .1/418א
،.א:א)5( ، א ، .4/243א
)6("".. 
،:א)7( ، א.، א א א
א)8( א"".:א  .א
 

            
                 

 
 )1(              ِسْحـُرُه النفّاثُ فـي الُعقَِد               

  )2(لـو رنــا بالّنـاِظـِر النَِّفِث            نـحـَو أهـِل  الكهـِف مـا لَِبثــوا 
 )3(                             فبمــا يف الطّْرِف من َدَعِج 
  )4(                         ومبـا يف الـخـّد من َضَرِج 

  )6( مـن أَرجِ )5(                       ومبا يف اخلاِل   
  )7(ِ                         ومبا  يف الثَّغـِر مـن فَلََـج 

 ومبا فـي اخلُلْـِق مـن َدَمـِث             الـورى فــي وصـفـه َبَحـثُـــوا 
 مـا كمحبـويب ، وال ُخِلقـا                        [  

                   ُ غْصُن بـاٍن ، يف كثيـِب َنقَـا        
 )8(                         سيُنـُه ثــاٌء إذا َنطَـقـا 

 :                           قــال من فيـه وقـد صدقا 
 )9("  ] ُمثكـرُُ املُثْطـار مـن لََعـِث              وثَِحيُق اِلْمثــِك لــي َنفَـثُ " 

 ــــــــــــــــــــــــ
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א)1( א:"א .א "، א. 4א א  .א
א)2( א:"א א א .א "، . 25א

،:א)3( א אא ،.א ، א ، 2/271א

،.א:א)4( א ،  .2/313، א

א:א)5( א ،.א ، א ، . 11/229א
،.א:ا) 6( ، א ، .2/207א
،:א)7( ،.אא ، א ، א.2/346א א .א
א)8( ، א ،:.א א א ، 128א

א א א ،35.
א:א)9( א

א:א א א ،.א ، א ، .364 / 4א
א א א"א א .א...א "

א: א א א ، א א 41א א א، א א ، "".א
.

 
)17*( 

 : )1(وقال الشيخُ تقيُّ الدِّيِن السَّروجيُّ 
ـِداْك ِبـالـرُّوح أفـديَك يـا َحبييب                               إنْ كنـَت ترضى هبــا ف

 فَـداِوين اليـوَم يــا طَبيبـي                             فالقلـُب قـْد ذاَب ِمـن َجفاْك
          وإنْ َتثَّنـى ، فَُغْصـُن بــانْ)2(         يـا طلعـةَ البـدِر إنْ جتلَّـى

  األمـانْ)3( ِلَمـْن َتَملَّى          ونالَ مـن َهجِرَك          ِبـالوصـِل طـوىب
 وضـاع ِمّنـي بـهـا الّزمانْ"         ال" من )4(قد َتِعْبُت "َنَعْم: "        قُلْ يل 

 )5(وارجــْع إلـى اهللا ِمـن قَريِب                         فبعــُض ما قـد جرى كفاْك 
 )7(                وادي اِحلمــى أنَبـَت اَألراْك )6(]َنحيبـي[ن ِمْن دمِع عيِني وِم]أ /15[ 

         واِهللا مـا كنَت فـي ِحسـابـي          وإنَّمــا ِعْشقُــَك اّتفـاْق
 )8(        وال أنـا ِمـن ذَِوي التَّصـابـي           فِلْم دمي يف اهلـوى ُمراْق ؟ 

  والِفـراْق)10(         بالصَّدِّ واهلَْجِر )9(ي عـذايب         ُوكِّلْـَت أنْ َتقَْتِضـ
                ـــــــــــــــــــــ 
א:א:א*  ،א א،17/349א א ، ،2/204א א ،

א אو7/104א א ، ""، 193א
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،:א)1( ،627א א א א א
א:.(693. ،א א،17/349א א ، ،196/ 2א
אא .)7/100،א

א.،"")2( .א
א)3( .:א
א)4( א א ":א ،.:א". א

א ..:א
א)5( א א ..:א
א:א)6( א א א א ،."".
א)7( ،.אא:א ، א ،  .10/388א

א)8( א א א:א א ، א:א "א א".
."".

א)9( א.א:א .:א
א)10( א.א:א א .א

 
 )1(ثالثـةٌ قـد غَـَدْت نصيبـي                               يا ليَتهـا ال َعَدْت ِعـداْك 

  كـلَّ املُىن ِرضـاْك)3(                             فـإنَّ )2(فإنْ َتكُْن َترَتضي الـذي يب 
           إنْ طـالَ َشْوقي وزاَد َوْجــدي        فـإّنين عـاشـٌق َصبـوْر

         أنـا ـ وَحّق النَّيب ـ غَيوْر)4(          امسْع َحديثي ـ َبقْيَت َبْعِدي ـ
           مــا أشتهي أنْ يكـونَ ِضـدِّي        ميشي حـواليـَك أو يدوْر

                                  ُمـالِزمـي عنـدمـا أراْكوال أرى أنْ ُيـرى َرِقيـبـي 
 هـذا ُيحـبُّ ذاْك: يسعـى إلـى الّناَِس يف َمغييب                                  يقـولُ 

          َجميـُع مـا َتْشَتهـي و َتْرَضـى       َعلَـيَّ إحضــاُرُه إلَْيـْك
 ومـا َعلَْيك ؟ : ْرضــا         ِباللِّه قُلْ يل          وذاَك شــيٌء أراُه فَـ

ًـَّا         فحـاِصلي كُلُّـُه لديك   )5(         أَْنِفْق ، وُخـذْ مـا ُتريـُد َنض
 فـأنـَت يـا ُنـزَهيت وِطيبـي                              عـن ُصْحَبيت ما لَك اْنِفكاْك

 )6(] َيْسري إىل ُمهَجيت ُسراْك                         [وال ابُن عمِّي وال َنسيبـي ]  ب/15[
 )8( مثَّ َنْصطَِبْح )7(إنْ كُْنَت َتـهوى مكانَ َشْرٍب         قُـْم َنْغَتِبْق          [ 

  َنْصطَِلـْح )9(          تعـالَْ حتَّـى ُتزيـلَ َعْتـيب           وبعَد ذا العْتِب 
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 )11(           وروِّْح الَهـمَّ َنْسَتـِرْح ) 10(قلِب ال ُتَعبِّي           واحلقَد يف ال
 ــــــــــــــــــــــــ

،:א)1( א א א .א
א"")2( ،.
א)3( .:א
א"""")4( ؛ א א א

..
،.א:א)5( ، ،א א.7/237א א א .:א
א.א:א)6( אא א.א .א:א
،.א:א)7( ، א ، ."". 10/281 א
א:א)8( ،.א ، א ، .2/503א
א"")9( ..א
א)10( א:א ،.א ، א ، א"".15/115א

.
א)11( .:א
 

  يف ِحمـاْك)1(فــالعيـُش ِللعـاشـِق الكئيـِب                          َيطيـُب باألنُْـِس 
  )2(] لسـِة الَمنظـِر العجيــِب                          ُتجيُبـُه كُلَّمــا َدعـاْك  فـي ُخ

)18*( 
  : )3(وقال غيره وأجاد 

  َشقيْق)5( خدُُّه الشَّقائْق                         ومـا لـُه يف الَبهـا )4(يـا َمـْن َحكـى 
 )6(              لّمـا َبـدا َخـدَُّك الّشـريْق َتـَركَْتنـي بـالـدُّمـوِع شـاِرْق           

 )7(         َسلَلْـَت ِمـْن نـاظرْيـَك صـاِرْم        ِللفَْتِك يـا شـادنَ الصَّرْيم 
 )8(         وِسـْرَت يـوَم الِفـراق سـالـْم         وقـد َتـَركَْت  احلَشا َسليْم 

 )9(ْم        يـا َمـْن َحـديثي به قدْمي          متــى أراَك الـغـداةَ قـــاِد
 َشيَّْبـُت ِمـن أجـِلـَك الَمفـارْق                          وِسـْرَت مـْع ُجْملـة الفـريْق

 )10(مــا بيـَن حـاٍد حــدا وساِئْق                         ِحْملي ِبَمْن ساقه َوِسيـْق 
 ــــــــــــــــــــــــ

.:אא)1(
א)2( א א א א א א .א
א:א:א* ،א א4/114א א ، א אא192، א ،
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א23א א א ، ، ،1/555،". "
א)3( א א.א ، א ، א :אא

، א א א א ،526
558)، א ، א)1/310א א ، א א א

א א א ، א ،.א א א א א.550א א
:

א
א א א א:(א א:א )11א

)4(:.، .14/191.א
א)5( .א
)6(:.، ، ،א א:א.10/177א ،.א א ، 10/178א
א:א)7( ،.א א ، א.12/337א א ؟ :א
،:א)8( א א ،.א ،א .12/292א
א"")9( א ، א .א
א)10( א א:א.:א ، ،.א א ، .10/379א

"".
           

 )2( الدَّمِع ِصرُت ناِهْر                ُمذْ سالَ ِمن َوْجنيت َنَهـْر )1(           ِلسائِل 
           وِسرَت والقدُّ منـَك خـاِطْر             والقلـُب مّني علـى َخطَـْر 

            لسُت على ذا اجلفـا ِبقَادْر                 لكْن هبـذا جرى القَـَدْر 
 )3(سهـُم النَّوى من يديَك مــاِرْق                            وقــد غــدا للدِّمـا ُمـريْق 

 )4(ْح بوعٍد يكـونُ صــادْق                            وال َتكُـْن هتجـُر الصَّــديـْق فامسـ
 )7(صـالْ)6(اجلحيِم صـاِل                يا َمْن ِبَسْيِف اللّحاِظ )5(           قليب بناِر 

 ـاللْ ؟وغُير َمعناَك مـا َحـال يل               فَِلـْم َتـرى قَْتلَِتي َحـ] أ /16[ 
 )8(           يـا ناحـلَ اخلصِر كاِخلالِل              يا كاملَ الوصِف والـِخالل 

 ساعـاُت ُعمري غَـَدْت دقـائْق                             ملَّــا بـدا خصــُرك الـّدقيـْق
  ِبالـرِّدِف مــا ُنِطيـْق:                               تقــولُ )9(َتْنِطـُق عن ِإذنِه الَمنـاِطـْق 

 )10(           يا حادَي الِعيِس َمْعَك أْحوى            ُرقًَى ـ بأْحسـاِنِه ـ حوى 
 )11(           رٌيم لـهُ القلُب صـاَر َيهَوى            َنجمـي لـُه يف اهلوى َهوى 

 )13(للعشـق ما لوى        َدْيين ، و)12(           لكنَّـُه َبعــَد ذاَك ألْـوى  
 ــــــــــــــــــــــــ



 - 193 - 

  

א)1( א א א א.א א א
 .10/א"א"    

א:)2( ، א .א
א:א)3( א א ، א ،.:.א ، א ، .10/341א
.א""א)4(
א)5( א ..א:א
א)6( א א א .א:א
.א"") 7(
א)8( א:א א.א א:א.א ، א

א:א. א א ،.א ، א ، .11/214-216א
،.א:א)9( ، ،א א10/354א א ،
א:א)10( ،.א א ، ،א א.14/207א א:א
א)11( ..:א.א:א
)12 (:.، א ، .15/263،א

א)13( א א א  .:א
 

 طليـْققـد َسَحَر النَّْوَم ، فْهــَو طـاِلـْق                              ِمـن ُمقْـلـٍة ، دمُعهـا 
                                 وَعْهــُد ُودِّي بــِه َوثيــْق)1(وأَْنكََر العـهـَد ، والـَمـواِثْق 

          وثغـُره َيفَضــُح الـدَُّرْر)2(         َجبيُنـُه ُيخِجــلُ الــّدراري 
 ِنـِه النَّظَْر         و اخلـدُّ أزهــى مــن النُّضـاِر        نزَّْهـُت فـي ُحْس

          علـيـه َسطْـٌر َمـن الـِعــذاِر         كـم عـاذٍل فيـه قد َعذَْر
                                 وَخمــُر أريـاقـِه َعتـيـْق)3(َجـمـالُـُه َيفِتـُن الَعـواِتـْق 

 قَــدُُّه كالقَنـا ، َرِشـيـْقوطـرفُــُه ِبالنِّبــاِل راِشــْق                                 و
          يـا َمـن ِبُسقْـِم اجلفـوِن أَعَدى          ِجسمـي ، ويب أَْشَمَت الِعدا

 أجـريَت دمعـي ، فصـار َمّدا           وطـالَ مـا بيَنَنا املَدى] ب/16[
  الصدا         ُمْضنـاَك ، باهلجـِر مـاَت َصّدا            ومـا َجـال قلُبــُه

ـَريت فيـَك ال أُفيْق  يـا مـن حـوى احلُْسَن فْهو فاِئْق                                   ِمـن َسكْ
  الطَّريْق)4(فأرِسـل الطَّْيـَف منـَك طـاِرْق                                  واقْطَـْع على َسلَْويت 

      فقُـْم بنـا ِللهــوى ُنِدْمي         قـد سـاعـَد الـوقُت يا َندِميي        
ـًا كـرِمي             يرنو بألْحـاِظـِه كَـرْمي   )5(         و اْسَتْجِلهـا مـع رش
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 )8( الكليْم )7( كـانَ فـي قلـبـَي الكليِم           وكأُسُه َجذَْوةُ )6(]قد        [
                مـا احلُـرُّ ِمـن ِرقِّهـا َعِتيـْقِبكْـٌر غَـَدْت فـي الدِّناِن عـاِتْق                 

 )11( ِبِريْق )10( يف الكـأِس ِشْبَه بـاِرْق                                  إنْ ُمِزجْت ِصْرفُها )9(ُتريَك 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א א ،.:א ، א ،  .10/371א

א)2( א:א ،.א ، א ، .4/282א
א)3( א:א ،.א ، א ، א

10/235
،.א:א)4( ، א ، .14/394א
..א.:א)5(
א)6( ، .א
א)7( א א:א ،.א א ، א ،  .14/138א

א)8( א א.א א .א""""..א
א)9( א .:א
،.א:א)10( ، א ، . 9/192א
א)11( א א .א
  

)19*( 
   :)1(وقال القاضي السعيد ابن سناء الملك 

          نظيما)2( َتلفََّت طَْرَف شادنْ          َسِقيما              وَعّما عنُه َتْبَتِسُم الَمعاِدنْ ُيريَك إذا
 )3(         َبراُه اُهللا من ُحْسٍن وِطيِب                            َحبيٌب ، كُـلُّ ما فيِه َحِبييب 

 ، وغدا طَبييب)4(                وأَمسى ُمْمِرِضي         أَعاَد َشبيَبيت بعـد املَشيِب           
         قدميا)5(وخيََّم يف ضمري القلِب ساِكْن        ُمِقيما             ولْم َتَزلْ القلوُب لُه َمساِكْن 

 )6(        َجفَْتِني كُـلُّ الِئَمـٍة والِئـْم                       عليِه ؛ ِلأنَّ قَليب فيه هاِئْم 
  الِعطفْيِن ناِعْم                     َنِعْمُت بِه ، وأَْنُف الدَّهِر راِغْم)7(ورٌمي ماِئُس] أ /17[ 

ـِْن          َندميا)8(كَُغْصٍن    أَْجَتين منُه ،ولِكْن         َنِعيما             ُيَحّييين هباتيــكَ احملـاس
 )9(                        وأَشــرُبها فَُتْسِكُرين َبِديها          يَُذكُِّرين الُمـداَم فأَشتهيهـا

 )10(         وَتْجَعلُنـي َحليًما ال َسفيها                         كأنَّ َحبيَب قليب كانَ فيها 
         َرِميماُتحرُِّك ِمن َشماِئِلـَي السَّواِكـْن      كَِرميا           وُتْحيي ِمـْن َمَسـّرايت الدَّفاِئْن 
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א:א:א* א א ، א א149א א ، א ،27/254، א ،

.205אא 
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א)1( .א.:א
א:א)2( א אא ،.א ، א ، א .13/279א א
א)3( א .:א
א)4( א ."א""".:א
א)5( א .א:א
א)6( א .א.:א
א)7( א.:א ؛ .א
א)8( א .:א
א)9( א א א א א ،.:א ، א ، .13/475א
א)10( א :"א א"

א א ، א א א א א ؛ א.א א

  فََيروى)2(أحوى                        َيراه الصَّبُّ ظمآًنا)1(         يطوُف هبا عليَّ أغَنُّ 
     وَمْن َجِهلَ اهلوى زْهـًوا وهلًوا                       فإنِّي ـ واهلوى قََسًما ـ ألهوى     

 )3(غزاالً فاِتـَر األجفــاِن فاتْن       َوِسيما               عليِه رْوَنٌق للُحْسِن باِئْن           َوِسيما 
ـًا ُتبيـُح ، وتستبيـُح       )4(] املُشيُح[         ُيجرُِّد طْرفَه ، وْهو                  سكـاكين

  :)5(         هلا يف كُلِّ جارحٍة ُجروُح                           فكَْم َجَرَحْت ، وأَْنَشَدُه  اجلريُح 
 ِحيما        َر)7(    َسليما               مىت تغدو ِبُعشَّاٍق َمساِكن )6( أيا َمن لْم َتَدْع منُه السَّكاِكن

)20*( 
  : )8(وقال ابُن َحِبيٍب 

 ُسيوف اللَّْحـِظ منـُه يف اجلواِرْح      َتُصولُ            وكْم ِلُجفُوِنهِِ بني الَجواِنـْح         ُنُصولُ
  واحملاسْن)9(              ُيريَك إذا َتلفََّت طَْرَف شاِدنْ                      ومينحك اللطائَف 

      وَيفِتُن ِمـْن ُمحيَّـاُه ِبفاِتْن                       رشـا ُمغَرى ِبَتحريِك الّسواِكْن         
  للغْصِن فاِضْح    َيِميـلُ )10(له وجٌه كضوِء الصُّْبِح واضْح    َجميلُ           وقَدٌّ مائٌس ]ب/17[

  كاللَّيِل داِج)11(        عليِه أََْسَحٌم               َيِتيـُه ِبُمْسَتنـيـٍر كـالسِّـراِج         
                  فُـؤاِدي ِمن َجفاُه يف اْنِزعاِج)12(]راٍج[              وليس َيِخيُب َمن ِلرضاُه 
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א:א)1( ،.א ، ،א ،"".13/315א
א)2( א א.:א .א
א)3( ، א ..""א
"א)4( .א: א" א א .א
א)5( א אא.:א .א
،:א)6( .א"".א
)7(:،.
א:א* א א .א
א:א)8( א אא ،

779) א:. א ، א ، 12/195א ،  2/113אא

א     א ،א א11/189א א ، א א ،6/262، א א، )1/205א
؛"")9( א.א א א א א א א .א
א"")10( ،.
)11(""،
א:א)12( ،.": אא." .א

 َيِسيلُ            وشوقي ناِزلٌ ، والصَّْبُر ناِزْح             قَليلُ )     1(وَدْمعي فوَق َسفِْح اخلدِّ ساِفْح      
 قُْم إىل اللَّـذاِت باِدْر                           فقَـْد واىف الـرَّبيُع ِبكُـلِّ ناِدْر!      َنِدميي 

 )2(     وأَْشَرقَت  األزاهُر كـالزَّواهْر                           وهنُر الرَّْوِض ِلألحزاِن ناِهـْر 
              ِلرائِدها َشذًى يف الكوِن فاِئْح          َيُجولُ)3(وقد هبَّْت عليِه وْهو ساِرْح         قَُبولُ 

                         ِبَبْهَجِة ُنوِرها ُتخفـي الشُّموسا َخْنَدريسا )4(     أال فاْنَهْض ودوَنَك
      وُحلَّ الكيَس ، واْسَتْجِل الكؤوسا                       ُتالِحـظُ يف غَــالِئِلها َعروسا

 ُيطيلُ ناِصْح           )5(لدى شخٍص ِلباِب الِبْشِر فاِتْح        َجليلُ          والِزْمها ،ودْع َهذَيانَ 
ـْؤذٍَر )6(     وَخْوٍد    عنها َنفُوِر)7( ذاِت َميَّـاٍد َنضِري                            َتِهيـم ِبُج

 :  اليسِري                           وُتْنِشُد فيـِه ِمـن قَلٍب َصبوِر )8(     وَتقَْنُع منُه بالنَّـْزِر 
  )10("       يقولُو )9(   رسولو          ودْعُهْم ، إين أقنْع بالرواِيح رضيْت ُيْعُبْر عليَّا وْهَو رايْح    " 

)21*( 
 : ، وفيه لزوُم ما ال يلزم )11(وقال َصِفيُّ الِديِن الِحلّّي

ـْؤذٌَر فـي القلِب كاِنْس                  َتـراُه نـافـًرا يف ِزيِّ آِنـْس    )12(ِبروحـي ُج
  أَلَْمـى)13(أحوِر الَألْـحاِظ وأحوى ]           أ /18[ 

 ــــــــــــــــــــــــ
)1(:،:، א א:א .א
א:)2( ،.، ، א ، .א"".5/239א
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،:א)3( אא ،.א ، א ، .11/544א
)4(:.
؛"")5( א א ،.""..
)6(": א" ؛ א ".א"א
.א.א:א)7(
)8(": ".
א"")9( א.א א א ؟ א א ؛

א .א
.א)10(
א:א* א .".215א "
،:א)11( ، א א"א ،""א א:(750א א ، א
،1/279، א א ، א א2/369، א א ، א ،،10/238. (
א:א)12( ، ،.א ، א ، .6/12א
א)13( א:א א.א ؛ א א .א

                               تكـاُد ُخـدوُدُه ِبالـَوْهـِم َتْدَمـى
 )1(                 كـأنَّ احلُْسـَن ملّـا فيـِه َتمَّـا              

                              وآثَــَر أنَّ ذاك الــرَّوَض ُيْحَمـى
 غَـدا ِللـَورِد فـي َخـدَّْيِه غـاِرْس                   وظَـلَّ لـُه ِبَسْيـِف اللَّحـِظ حــاِرْس

  فـي كَفِّـِه كـأَس احلَُمـيَّا                             جـال
                              فقاَبـلَ ُنـوُرهــا بـدَر املُحيَّـا 

 )2(                             وطـاَف ِبكأِسـِه ِفينا ، َوَحيَّا 
 )3(                             فغـاَدَر ميََّت الُعشَّــاِق حيَّا 

            غـــدا ِلـلنَّيِّـراِت اخلَْمِس ســادْس)5( يف احلَناِدْس )4(ى ِبَوجـٍه ـ إنْ َتَجلَّ
 إليَك َعنِّي:                              َجـال كأسي ، فقُلُْت 

                              فقَـْد َضيَّْعـُت ُعْمـري بـالتََّمنِّي
 إْي ، وإنِّي: عِة ـ                              فقالَ ـ مَع اخلَال

 فَطُْف هبا ، واْمـِزْج ، َوغَنِّ:                              فقلُت 
ـِْس  ـَجالْس                 وفـاكهةُ املُفـاِكـِه واملُجـال  )6(ِبِشْعري ، فْهـو َحْضـراُت امل

 أمـا قـالَ الّـذي فـي احلُْسِن زيَّْد                          [  
  ؟)7(" ومْن وَجَد النَّدى قيًدا تقيَّْد                          "     

                              فهـا أنـا فـي ِحمـى املَِلك املَُؤيَّْد
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  الِعزِّ ذي َمْجـٍد ُمَشيَّـْد )8(                             َمنيـِع 
        وَمـْن تغـدو األسـودُ لـُه فـراِئْس عمـاِد الديِن ، ُمغين كـلَّ بـائـْس            

 ــــــــــــــــــــــــ
)1("".
.א:)2(
.א.:)3(
א) 4( .:א
א:א)5( א.א ، ،א ،6/58.
א)6( א ؛.א א א .א
"א)7( א: .א א" א א .א
 .منبع " م"في ) 8(

                              
 

ـًا َحمـاين ِمن زمـاين                               أيـا َمِلك
  )1(                             وأعطاين أمـاين ، واألمـاين 
 )2(                             َخفَْضَت ِبرفِْع شاين كُلَّ شاين 

                              وشيَّْدَت املعــايل ، واملعــاين 
 ا ُمـردي الفوارْس                    ألضحـى العلْــُم بيـن الّنـاس دارْسولـوال أنَت يـ

  َمـْن ِلـجوِدَك راَم َحدَّا)3(                             َتَجرَّا 
                              وَمن ِبالَغْيِث قاَسـَك ، قد َتَعدَّى

 ألْنـواِء َحدَّا                             و كيـف ُتقـاُس با
                              وكفُّـَك ِللـَورى أْدىن وأْندى ؟

 ألنَّ الغيـثَ ُيْسألُ وْهـو حابْس                     وليَس يـجـودُ إال وْهــَو عـابــْس
                              َجَعلْـَت الِبْيـَض داميـةَ املآقي

 )4(     وُسْمَر اخلَطِّ َترقَى يف التراقي                         
                              َمساٍع ِللُعال أضَحـْت َمـراقي

                              وتلَك الّصاحلاُت ِهـَي الَبـواقي 
 ْس فـار)5(فُتْرِجـلُ فـارَس احلرِب املُماِرْس                   وجتعــلُ راِجــلَ اإلمـالِق 

                              َحمدُت إليـَك َتْرحايل ، وحايل
                              وزاَد  لديَك إقبـايل ، وبـايل
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                              وقـد ضـاعفَت آمايل ، ومايل
                              فلْسُت أُطيلُ عـن آيل ُسـؤايل

ـًا كـلُّ يـابـْسأفَْضَت علـيَّ للنُّ  عمـى مـالبْس                   فصــاَر لـديَّ رطْبـ
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א ، א א ..א
א:א)2( א ،.، ، א ، .1/101א
א"")3( א ؛ ،.
א)4( א:א ،.א ، ،א 10/32א

،.א:א)5( ، א ، .10/348א
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  أنَّـِنـي ِباملدِح جازي ؟                                     أَأَْزُعـُم
 ؟)1(                             وهل ُتْجَزى احلقيقـةُ باملَجاِز 

                              ولكْن يف ارِتجـايل وارِتجـازي
                              إذا قصَّـْرُت فـاُهللا املُُجـازي

                                  )2(]           فَـإنِّي ِمـن قضــاءِ احلـقِّ آِئس   فلــو َنظَّمُت ِمن َمـْدحي َنفاِئْس       
)22*( 

 : دِّيِن ابُن نُباتةَ وقال جمال ال] ب /18[ 
  ، إلـيَّـا               وال َتْبـَخــلْ  ِبَعْسَجـدِِِه  َعـلَـيَّــا)3(إيلَّ ِبكأِسَك األْشهـى 

                              ُمَعتَّقَـةً تـدوُر علـى النَّدامـى
                              كـأنَّ علـى َتراِئِبهـا ِنظامــا

  َمَحت الظَّالمـا )4(                      ِمن الّراِح الّيت        
 عصـُري ُعنقــودِ الثُّـَريَّــا: أضــاءْت وْهـَي صـاعدةُ احلَُميَّا                 فقلـُت 
                              أَِدْرهــا َبْيَن ألْـحـاٍن وَزْمـِر

 رَّْيِن ِمـْن َزْهٍر ، وقَطْـِر                              علـى ُد
 :                              كـأنَّ حديثَُه فـي كُـلِّ قُطِْر  

  ِريَّـا)5(حـديـثُ َنـدى الُمؤيَِّد يف َيديَّـا                    َيطيـُب روايــةً وَيُضـوُع 
 َمـْدحيإىل املَِلـِك  الُمَؤيَِّد سـاَر                           [  

                              وخـاَض إىل ِحمـاُه كُـلَّ َسْمِح
                              كمـا خـاض النُّجوَم طَلُوُع ُصبِح

ـًا عندي وطيَّـا )6(فيــا لَندًى طـوى األقطـاَر طيَّا                    وأْنَشـَر   )7(حـامت
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( .א
)2(، א א א א א א א .א
א:א* א א594א א ، א ،205.
)3("" ."א"
".""א")4(
)5(:.، ، א ، ."".8/223א
.22،"א:"،:)6(
א)7( א ، א ، א א א א א،.א .א

א: א א ، א70א א ، א א ،1/494 .
                             َحلَفْـُت ِبِبْشـِرَك  الوّضاِح َحقَّـا
                              لقـد فُقْـَت األنـاَم ُعالً وَسْبقـا
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ـًا يـا فتـى العلياِء ، ِرفْقـا                               فِرفْقَ
 )1(] َشـَوْيَت جـوانـَح القَُرنـاِء َشيَّــا              فليَتـَك لــو لَطَفْـَت ِبِهـنَّ َشّيـا 

  هبا اِلجنـانُ)2(                             وغـانيـٍة ُتَجنُّ 
 )3(مت  املَكـانُ                              يضـيُء إذا َتَبسَّ

                              َخلَـْوُت هبـا وقـد َسَمَح الزَّمانُ 
 .َهيَّــا : فألقَْيـُت الَحيــا عن َمْنِكَبيَّــا               و غـافَلْـُت الّرقيَب ، وقُلْـُت 

)23*( 
 : وله أيًضا ] أ /19[ 

 ى ناِحلْ         إذا مـا بدا َبْدري                             ِهـاللُ الدُّج
                              فيـا أيُّهـا العـاِذلْ        دع الِفكَْر يف أمري
                              فَِلـْي َنظَـٌر مـائلْ         إلـى غُُصـٍن َنْضِر

  ُمذَّهِب)4(         بأخضٍر                    ذي عاِرٍض ُمكَتَِّب                       
 ُيريك احلُْسَن يف آٍس وطْيِب                                                َوَوْرٍد ، ليَتُه أمسى َنصييب 

  )5(                             غـزالٌ  ِمـن التُّـْرِك         وللِهْنِد َجفنـاهُ 
 ُه علـى ِملْكي          جيـور ، وأهـواُه                             َدُعـو
  ُنْسكي      من التُّـرِك َتيَّـاُه)6(] فلُيِضْع[                             كذا ، 

                    يف خـدِّه امللتهِب                                وقـدِّه ِمـن َعَجِب
  يف القَِضيِب)7(                                      وبدُر التَّمِّ ُيزِهُرَصفاُء املاء ُيْمَزُج ِباللّهيـِب        

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( א א ، א א א א .א
א)2( .:א
א)3( א:א .א
،:א* א א .594א

א)4( א:א א ،.
א)5( ، .א
א""א)6( א .א
)7(""، ."".א

            ِبروحـَي أفديِه         شهـيُّ اللَّمـى أحوى                  
 )1(                             أرى املَنَّ ِمْن فيه        ولَْسُت أرى السَّلوى 

                              فكـمْ يف معانيِه       قصـائُد لـي ُتـرَوى 
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                      واألفضـل املَُحجَّـِب    )2(                   يف الرشأ املربَِّب 
 جعلُت نظاَم مدحي والنَّسيِب                                           فََيــا ِللِّه ِمْن ُحْسٍن َوِطْيــِب

 ملْـٌك ِلَعليـاُه        َمدىجــاَوَز الَوصفـا                           [ 
 )3(َسطـاُه وَجدواُه       قــد اتََّحـدا أُلفا                              

                              ِللّـهِ ُنْعمــاُه        علـى الوفد ما أْصفى
                    رّب اجلناِب اخلَصِب                          والصَّـارِم املخصَِّب

                      وال َتْعـِرْض إىل السَّيِف اخلَضيِبفدونَك جانَب الَمرعى اخلصيِب                   
      ذوي الّزمـِن اخلايل)4(                             أيا َمِلكًا أعيا 

                              لقد ُحْزت الدُّنيا       ِبَمْنِزِلـَك العـالـي
  َسنـا بيِتـِه العـايل                             فأنت الذي أحيا     

                    بَني السَّراِة النُُّجِب                             ذوي القنـا والقُُضِب
 )6(]                                       ونصِر اهللا والفتح القريب )5(أُويل الَعَزماِت واملُلِْك العجيِب

 ألطـراْف     غََدْت ُنـْزَهةَ الطَّْرِفوناعمِة ا]               ب /19  [ 
 )7(                             ُمَهفَْهفَِة  األعطاْف    كغْصٍن على ِحقِْف 

 :                             َشكَْت ِثقلَ األرداْف   فصاحت من الضَّْعِف 
 )8(ا َحَرَب امي وأيب                 وا َحَريب ، وا َحَريب                            و

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( א א א:"א א ،"א  .57א

،.א:א ، א ، א13/418א ،א.א:، א
 14/395

.א"""")2(
.א"")3(
)4(""..
.א"")5(
)6(، א א א א א א""א .א
א:א)7( ،.א ، א ، א.9/52א א .א
א)8( א א א א ؛ א א .א

) 24 *( 
 )1(ّي ،واألبياتُ الُمَضمَّنةُ منسوبةٌ ألبي نُواٍس،وقيل البِن الجوزي وقال الشيخُ َصِفيُّ الدِّيِن الِحلِّ

: 
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ـًا عن اهلوى             ولكـنَّ جنمـي فـي احملبَّـِة قـد هـوى  وَحقِّ اهلوى ، مـا ُحلُْت يوم
 )3(             وأضـنـى فـؤادي بالقطيعِة والـَجوى )2(وَمْن كُْنُت أرجو َوْصلَُه ، قَْتلتـي َنوى 

 )4(                           ليس يف اهلوى َعَجُب     إنْ أصاَبين النََّصُب 
 ) حامــلُ اهلوى َتِعُب    يستخفُُّه الطََّرُب                             (

َـًا ُمَتيَّما             غريـَق ُدمـوٍع ، قلبُُـُه َيْشتكـي ال)5(] أخـو[  ظَّمـا احلُبِّ ال َينفَكُّ َصّب
 فـال َعَجـٌب أنْ َيـْمِزَج الـدَّْمَع ِبالدِّمـا] أ /20[  ، قد صار ِجلًدا وأعظُما   )6(ِلفَْرِط اهلوى 

                              الغــراُم أْنَحـلَُه     إذْ أصــاَب َمقْتلـُه
 )ِعُب إنْ بكـى َيِحقُّ لَـُه    ليس مـا ِبـِه لَ                          ( 

 )7(يـا ربَّةَ الذَّكا               وَمـن ِبِضياء الَوْجـِه فاقْت على ذُكَا : أال قُـلْ ِلذاِت اخلـاِل 
ـَْن شكا               وأطلقُت دمعي ، لـو شفا الدمُع َمْن بكى  شكوُت غرامي ، لـو رثيِت ِمل

 )8(قلـوُب واهيةً                              فانثنْيـِت الهيـةً      وال
 )َتْضحكيـَن الِهَيةً      واملُِحبُّ َيْنَتِحـُب                             ( 

 )9(أََسْرِت فـؤادي ِحيـَن أطلقِْت َعْبَريت                  وبدَّلِتـنـي مـن ُمْنَيتـي َمبِنيَّتـي 
 جَّْبـِت ِمـن ُسقْمـي وأْنكَْرِت قَْتلَيتوملـا رأيـِت السُّقْـَم أحنـلَ مُْهجيت                 َتَع

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א* א א 453א א ، א ،2/347،". "
א)1( א.א:א א .27،א)(א

א)2( ."".:א
א)3( א א .א:א
)4(""، א .א
:"א)5( ؛." א .א
א)6( א א ."".א:א
א:)7( ،.א ، א ،  .14/287א

،"א")8( א:א (א .:، א ، א
א .،2/281، א (

א)9( א:א א א(א )15/א

 بدا أَلَِمي     عندما أََرقِْت دمي) 1(                          ِصْرِت إذْ 
 )َتعجبَني ِمـن َسقَِمي    ِصحَّيت ِهَي الَعَجُب                           ( 

 ن عيِني فأيقَْنُت ِبالشَّقـا         وآَيَسِنـي فَـْرطُ اِلحجـاِب ِمـن الَبقــاَتَحجَّْبِت ع] ب/20[
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 )4( لَقَـى )3(             غَِضبِْْت بال ذْنٍب ، وغاَدْرِتين )2(وملَّـا أُِميطَ السِّْتـُر ، واْرحتْـُت ِللِّقـا 
  يصُدُر الَغَضُب                                 ِحَني ُتْرفَُع احلُُجُب    منِك

 )كُلَّما اْنقَضي َسَبٌب    منِك ، عاد يل َسَبُب                              ( 
)25 *( 

  :)5(تاُج الدِّيِن ابُن َحنَّا : وقال الصاحُب 
 ذْ حلّْ                  القلُب فيه ، ُم) 6(قْد اْنَحلْ               اجلْسَم أمسُر أكَْحلْ                 وأْوحلْ 

                           أَِميلْ         لـُه فـال َيميــلْ
                           َيحولْ        وعنـُه ال أُحــولْ

  زاَد يب النُّحولْ)7(                          أقولْ        إذْ 
 )8(       وَيْرَحـلْ              عن َنْجِمَي املَُزحَّلْ؟ أما َحلّْْ ؟             عقُد الصُّدوِد َيْنَحلْ         

  يستبيُح ظُلمْي)9(                         ِبُرغْمـْي      كم 
  ِلِسلِْمي)10(                         ويـرمْي      عن َحْرِبِه 

                          فجسمي       مـن الِْتـزاِم َسقْمـي
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( .:א
א)2( א:א ، .א
א)3( .:א
،.א:.""."")4( ،אא ،15/255.
א:א* ،א א א1/221א ،א4/1879، א א498، ،

א א ، א "".א202،
)5(، ، א ، א אא א

، א .(707(א א:) ،א ،4/201א 275،אא
א א ، א3/255א ،א א2/315א ،א .)11/244א

.،:א)6(
.،"א:"א.א:א)7(
א)8( ،.، ، א ، א:א.11/303א
.א.:א.:א)9(
אא)10( א א .:א

            َسفَْك دمي وما حلّْ)2(           وقد حلّْ )1(ُمَنحَّلْ            وقد غدا ُممحَّلْ ] أ /21[ 
                                   ُمَتوَّْج      بـاحلُْسـِن هـذا األبلـْج

 بَّْج      ِعـــذاره الَبَنفْـَسـْج                                  مَد
 )4(    يرنو  بطرٍف ادعْج )3(                                  ُمفلَّْج  
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 )6(] ُمَخلَّلْ                 بعنٍرب ُمفّحل                  [  )5(ُمكَحَّلْ                  وريقه مَنحَّلْ 
 اْبَعْد     وكـم أبيـُت ُمكَْمـْدكـم                               [ 

 )7(                                وَيْعَمــْد     ِبَهجـِره ، ال يفقـْد 
 :    يف ارتضـاء َمـْن قد )8(] أْجَهْد [                                و

 )10(]      والوعُد منه أحملْ           وَمحَّــلْ   )9(َتَمحَّـلْ                    واحلاسدونَ ذُحَّلْ 
 )11(                                 قالين          واشتطَّ ذا الفالين 

  زمـانـي)12(                                 رماين         يف ُحبِّه 
                                  َتراين          أشكـو ِلَمـن يرانـي

 )13("              اجلْسَم أمسُر أكحلْ             وأوحـلْ        القلُب فيه ، ُمذْ حلّْ قد احنلْ     " 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( .:א.:א
א)2( א א א:א .:؟
א:אא)3( א ،.א ،א .2/346، א

א:א)4( א.א א א ،.א ، ،א .2/271א

א:א)5( א:،
א.א.:א)6( א .א .
.:א)7(
א.:א)8( א ..א
א:)9( ،.א ، א ، .א:א.11/256א
א)10( א א א ، א א א א .א
א)11( א:א .א
א)12( א .:א
א)13( .א

)26*( 
 : وقال ابُن نُباتةَ رِحَمُه اهللا 

              َمـن َيعَشـق الُبـدوْر                           َيْصِبـْر علـى السَّـَهــْر
 )1(دا                                كَِلفْـُت بالـِهاللْ          ِمن حِني ما ب
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                                حتَّى حوى الكمالْ           وجـاوَز املَـدى
                                وَبْعـُد ، ال يـزالْ         ُحبِّي كمـا ابتـدا
                                بـلْ كُلَّمـا أطالْ          أمـري تزايــدا

 مــوْر                          تنمـو ِمــن الصِّـَغــْروهكــذا األ]   ب/21[
                               يب عاطُر الشَّميْم              مهفهُف القَواْم
                               ِبعــاُدُه أِليـْم             وقُرُبـُه لَمـاْم

 لّندْمي               ُتجلى به املُداْم                              يـا حبَّذا ا
                              يف مهجِة الّسقيْم              ِمن لَْحِظِه ِسهاْم

          وفـي ِحَمى السُّـروْر                              ِمــن ُنطِْقــِه َوَتــْر
            أضىن ، وما اشتفى                            َعِجْبُت ِمن هواْه    

                             وَمْدَمٍع َبكـاْه               جرى ، وما كفى
                             فـآٍه  ثُمَّ  آْه                 ِمـن ِقلَِّة الَوفـا

  الَجفا)2(                            قليب حما َجفَاه                 وأْسطُُر 
          ِمـن قلبـَي الصَّبـوْر                             َنقْـٌش  علـى  َحَجـْر

                             قُْم َجدِّد الصَّبوْح            يف الُُحبِّ ، يا َخِليْع
                             فراُحنـا َتفـوْح            ووقُتنـا بديــْع

 )3(                       وطُرينا َصدوْح              يف رْوِضِه املنيْع      
                             فحيثُ ما يلوْح             زمـاُنَنـا  ربيـْع

  َصفَـْر)4(وحيثُ مـا َنـدوْر                                َهـزاُرنـا ] أ/22[
 ــــــــــــــــــــــــ

א""א:א* א א א ،.
א)1( א א .א""א
)2(:."."
)3(""": .א.א"
א)4( א"א""""א:א א.א:، א

، א א ،2/948.

                      وعاشٍق مهى         يف  َهْدَوِة  الظَّالْم
ـَواْم                            ِبُحلوِة اللَّ  مى        رشيقِة   الق

  َحراْم)1(                            ِجناُنَها ِحمى       وصيُدها 
 :                             غنَّْت وقد رمى     وأمكَن املَـرام 
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 )2(" قوم ادخل السُّتوْر                                فمن َصَبْر قََدْر              " 
)72 *( 

 : وقال أيًضا 
  ُمذَْهُب                     ما عنهما لعدِيِم صٍرب َمذْهُب)3(فضِّيُّ ُمْبَتَسٍم ، وَخدٌّ 

                         بأيب رًشا ، كالبدِر يف إشراِقِه
                         والغْصِن ِحَني مييلُ يف أوراِقِه

  األوصاِف يف أخالِقـِه                        ُمتلوِّنُ
                        سهلُ اللِّقا ، صعٌب على ُعشَّاِقِه

 )6(" ويروغُ عنك كما يروغُ الثَّعلُب             " )5( كما يعطو إليَك الرَّبَرُب)4(يعطو 
  هوًى ُمَتهاِفُت)8( عليه ، ويل)7(                       َعذَلوا 

  )9( أنا فيَك ـ يا حسَّانُ ـ وجدي ثابُت                       
 هـذا ،  وحظِّي  من  ِوداِدك  فائـُت ]           ب /22[ 

                        تفاُح  خدِّك  بالُُمَعنَّـــى  شــاِمُت
 فألجِل ذا ، َيلقاَك وهو ُمَخضَُّب                         وِبِمْسِك عارِضِه اخلَِفيِّ ُمكَتَُّب 

 ــــــــــــــــــــــــ
)1(": ".
א.:א.א)2( א ،380 .
א""א:א* א א א א ،.
)3(": "..
)4(:.، ، א ،  .15/68א

א:א)5( א ،.א ، א ،  .1/409א

א:א)6( ،.(א אא א ،א
16. ( 

א"")7( א ، ..א
)8(""". "
א)9( .א

                        وأغنُّ ، يف برديه غُصٌن ناعُم
 )1(َحواِئُم                        لوال جوارُح ُمقْلََتيِه 

                        غَنَّْت على ذاك القَواِم محائُم
 :                       ناديُت وْهو لدمِع عيين باِسُم 
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 "  َمْن ُنِحبُّ ونطلُب                    ثغرْك ، فسبحان الذي قد حبَّبو )2(] أَ[ َحبُّ العقود" 
)28 *( 

 :وقال أيًضا 
 )3(            لْْهفي على غادٍة ، إذا َسفََرْت                  

                              غارْت وجوُه الشُّموِس ، واْسَتَتَرْت
ـُّْمِر قامـةٌ َخطَرْت                               لـها يف الس
                              كم  قََتلَْت  عاشقًا  وكم  أَسرْت

  اجلفوِن  محَّلها        َضْعفا)5( ميَّلها    َعطْفا           كأنَّ ُسقْمَ )4(وُض إذا دعاها النُّه
                              يف  خدِّها  شـامــةٌ  ُمَعْنَبرةْ

  بالشَّقيق    ُمْزِهرةْ)6(يانعةٌ   ]                   أ /23[ 
 شِّفاِه  جوهرةْ                             وكم   هلا  يف  ال

                              حتَفُُّهــا  ِرْيقــةٌ   ُمعطَّرةْ
 مْن رام بالشَّهِد أنْ ُيَمثِّلَها      َرْشفا                 فإنَّما راَم أنْ ُيَعسِّلَها              َوْصفا 

ـَه َوَرد                           [  ـَّبِّ عْيش  احتْكُُم يف الصـ
  يف سطًا وندى)7(                             حكَم ابن أيُّوٍب 

ـِدا                               َبْيَن  ُعفاٍة  لـــُه ، وبَين  ع
ـُمِّيْت  لــُه يـدا                               ما  يـٌد سـ

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א)1( ،.אא ، א ، .12/162א
א.א""א)2( א .א .
א:א* א .".592א "
)3("".
א)4( .א:،.א:א
א)5( א:א ،.
א)6( א.:א א .؛
.א..א:א)7(

            سبحان َمن ِللِعباِد أرسلها          لُطْفا      )1(وهي غماٌم ِلَمْن تأمَّلَها      َوطْفا 
                              ُمَؤيَّدٌ  يف ُعال  مراتبــِه
                              يتَِّضـُح املُلُْك يف مناقبـِه
                              إذا طوى األرَض يف كتائبِه
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  مثَّ سـقاها حيا  َمواهبـِه                            
 )3(] أنْ ُيزلَْزلََِها    َخْسفا )2(أنبَت أزهاَرها ودلَّلها      قَطْفا                    ِمن َبْعِد ما كاَد 

  ِسْحُر ُمقْلَِتها)4(] وغادٍة جاَد                             [
 لَْعِتها روُض طَ)5(                             وراق ِللعِني 

                              َجَنْيُت ناَر  األسـى  جبنَِّتـها
 :                              وِصْحُت من صبويت ِبَوْجَنِتها 

 وْجَنةُ َوْرٍد تشكو النُّفوُس هلا    هلْفا              يا  َسْعد  َمْن  مشَّها   وقبَّلها         ألْفا 
)29*( 

  :)6(يخُ شمُس الدِّيِن ابُن الدَّهان وقال الشَّ

  غْصُن بانٍة َحَمال     بْدَر ُدجى باجلماِل قْد كَُمال                      أهيْف)7(بأيب ]يا [
                                 فريَد ُحْسٍن ما مال أو َسفَرا 
 را                                 إالّ أغاَر القضيَب و القََم
                                  ُيبدي  لنا  بابتساِمِه  ُدَرَرا

 ــــــــــــــــــــــــ
،.:א)1( ، א ،  .9/359א

)2(""..
א)3( א א ، א .א
א.:א)4( א .א
א)5( ..:א
א:א:א* א ، א،90 والتوشيع 4/210א א ، א4/5א

א ، 10/214א א א ، א ،200، א ،، א א א:1א א
א)6( ،:א ، א ، ، א

(721.א .:، א א ، א 4/5א א، א ،
א ، 4/210 א ، ، 4/78، א א א א ، א ،9/252.(

א""א)7( א א א א .א
 
 )1(ُم ِطال                        قَْرقَْف  َشَهٍد لذّ طعُمُه ،   وَحال             كأنّ أنفاَسُه نسيفي

                       ُمَورَُّد  اخلدِّ ، فاتـُر  املُقَِل
 )2(                      َيفوُق ظَبي الِكناِس بالكََحِل 

 )3(                      وَيْنثَين  كالقضيِب  باملََيِل 
               ُمْخطَْف)5(  ِنْيطَ خبصٍر كأْضلُِعي َنَحال  ِرْدٍف مثِل الكَثيِب عال    )4(ِمن فوق
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                        ظٌيب ِمن التُّْرِك  يقنُص اَألَسدا
  أذابين كََمدا)7(]قد[) 6(                       ُمقرطٌق 

                        حاَز   بديَع  اجلماِل  فاْنفََردا
           ملستهاٍم ِبَهْجِرِه َنَحال                         ُمْدَنْف)8( واًها لُه لو أجار ، أو عدال

                         غزالُ  ِسْرٍب  َجمالُه  َشَرُك
                         سْتُر اصطباري عليه ُمْنَهِتُك

  هواُه ُمْنَتِهُك)9(                        ِلكُلِّ قلٍب 
 )10(لولوَع ، والَغَزال            طْرٌف لُه بالفُتوِر قد كَُحال                    أْوطَْفعلََّم قلَيب ا

                          ِهللا  يوٌم ، بــه  الزَّمانُ َوفَى
                         إذْ َمنَّ بالوصِل ، بعَد طوِل َجفا

 وانَعطَفا                        حتَّـى  إذا اطمـأنَّ ، 
 أْسفر عنه اللِّثاَم ، مثَّ َجال     وْرًدا ، بغري اللِّحاِظ منه فال                 ُيقْطَْف] أ /24[ 

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א)1( ، א ،.א ، א ، .9/282א
א)2( .א.:א
א)3( א א א :"א .א"
א)4( א א .א.:א
)5(:.، ، א ، :".7/418א א" ،

.
،""א.א"א":)6( ، ،א  .10/323א

א"")7( א א א א א א ، .א
א)8( א:א .א
א)9( א ؛.:א א א "א א": א .א""،
،.א:א)10( ، א ،  .9/357א

  )1(                       فَظَلُْت ِمن فَْرِط شدَّة الفََرِح 
 رين ، والرَّقيُب مل َيلُِح                       إذْ زا

  من الفََرِح)2(                       ألثُُم أقداَمُه 
 أهالً مبْن َبْعَد َجفَْوٍة وِقلًَى                   أْسَعْف:      وقلُت ـ إذْ َعْن ُصدوِدِه َعَدال ـ 
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)30*( 
 : وقال الصَّالُح الصَّفَِديُّ 

 ال       وإنَّما حاسدي الذي َنقَال                 حرَّْف عن َهواَك َس)3(ال َتْحَسب القلَب 
                          أسلو ، وال صْبَر يل ، وال َجلَُد 

                         وناُر  شوقي  وْسطَ  احلَشا َتِقُد
                         وكلُّ وجٍد ، ُدونَ  الذي أِجُد

 )4(ىل         هذا ، ولو شئَْت أنْ َترى َبَدال                   َسوَّْف ما وَصلَ القلُب يف هواَك إ
 )6( بدُر متٍّ للَعقِْل قْد قََمرا )5(                        يب

                         وفاق شـمَس النَّـهاِر والقََمرا
                         وطرفُـُه  لَألنـاِم قد َسـَحرا

  مخٌر ، قد َحلَّ يل ، وَحال       ألنَُّه بالُُمىن إذا َبِخال                            ُيْرَشْفوالرِّيُق
 وَجفُْنُه َصحَّ ُسكُْرُه ، وَصَحا]          ب /24  [ 

                         كم   باِب حْتٍف ِلصبِِّه فََتَحا
 قد َوُضحا                        وُعذُْر ذاَك الِعذاِر 

  الَعَسال            َيْزَحْف)7(سعى إيلَّ فيه يطلُُب القَُبال              والنَّْملُ مازال أن َيرى 
 ــــــــــــــــــــــــ

א.א:א)1( א:א א ، .א:א
א)2( א .،א:א
א:א:א* ، א93א א ، א א 200، א ، א ،
."،2א א" א .א

א)3( א א א .א:א
)4(:.، ، א ،  .9/164א
א)5( א .א.:א
)6(:.، ، א ،  .5/114א

א)7( א א .:א
 ُمقْلَِتِه    يا  شادًنا  َسـلَّ  سيَف 
                        وهـزَّ  قـدَّ  القَنا  خبطَرِتـِه

ـُْن طلَعِتِه                         وأخجلَ  البدَر  ُحس
            والبدُر يف متِِّه إذا كَُمال              ُيْخَسْف)1(وجُهَك يزداُد باجلَماِل ُعال 

  الغصونُ بالَخَجِل)2(                       تبدو ، فَُتْرمى
ـَِل                        فلْم  َيِمْس ِعطْفُـها ِمن  الكَس
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   األعطاِف باملََيِل)3(                      وأنَت ُمغَرى  
        ُيقَْصْف)4(وقَدُّك اللَّْدنُ كُلَّما اعَتَدال            أخشى عليِه إنْ مالَ ، وانَتقَال 

        َشـْعُرَك لْيلٌ ، ووجُهَك القََمـُر                
                       والرِّيُق َشـْهٌد ، فـي ِضْمِنِه ُدَرُر
ـٌْن ، ووجُهَك  الزََّهُر                         والقدُّ غُص

 فّْخدٌّ َزَها الورُد فيه واشتعال    وَعقْرُب الصُّْدِغ فيه قد َنَزال            والَت] أ /25[ 
)31  *( 

 :وقال إبراهيُم بُن سهٍل اإلسرائيليُّ 
 روٌض َنِضٌري ، وشاِدنٌ ، وِطال       فاجِنت زهرَ  الرَّبيع والقَُبال                   واْشرْب

 )5(ال ُوقْيُت ِفْتَنَتــُه !                           يا سـاقًيا 
 ؤوِس صوَرَتُه الك)6(                         َحكَى شفيُف 

ـَُه                            فَمثَّلـْت    ثغـَرُه    ووْجَنت
              كْوكَْب)8( ُمعتِدال     وذا رحيٌق يف الزُّجاِج عال )7(هذا ُحباٌب كالسِّلِْك 

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( ..:א
א)2( א .:א
א)3( א א:א ،.
א)4( א א .א:א
א* ، א:א א420א א ، א א1/27، א ، א ،6/9 ،

،"".4/613א .א
)5(": א." .א
א)6( א.:א .א
)7(": א." א א א א .א
א)8( :".א:א "..

  على ساِق)1(                               أقْمُت حرَب اهلوى 
                               وبْعُت عقلـَي باخلمـِر من ساقي
                               أَْسـَهَر  َجفين    ِبنوِم  أحـداِق

 لَ السِّحُر وْسطَها كََحال          مْعتلَّةٌ ، ُتِبرئ الِعلال                        فاْعَجْبَتَمثَّ
                              قلُبك صخٌر ، واجلسُم من ذََهِب

 )2(                             أيا َسـِميَّ النَّبـيِّ ، يا ذهيب 
  أبا لََهِب)3(رَت من أضلُِعي                              جاو
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 يا باخالً ، ال أذمُّ ما فََعال      صيَّْرَت عندي حمبَّةَ الُبَخال                        َمذَْهْب
 )4(واملُىن ِمن اجلََزِع ! يـا ُمْنَيِتي ]            ب /25     [

 ِعي َم)5(                            ال نلُت ُسْؤيل ، وال الفؤاُد 
                            هل عنَك صٌرب ، أو فيَك من طمِع ؟

  يف احلبِّ ِنلُت وال              مأِرْب )6(أفنيُت فيَك الدُّموع واِحلَيال       فال سلوى 
  ، عجبا)7(                           أتيُت أشكوُه لوعةً 

  بوْجِهِه  غََضبا  عّني )8(                           فصدَّ 
 )9(وا َحَربا :                            فعند هذا ناديُت 

 )10(تصدُّ عنِّي يا منييت َملال       وأشتكي من صدودك امللال                    تغَضْب 
 ــــــــــــــــــــــــ

)1(": א.א" א:א ، ..א
א)2( .א.:א
א)3( א א .א"".:א
א"")4( א א א א א:א ، .א
א"")5( א א ، א א:א ؛ א .א
א)6( א.א:א א.:א א:א א ،.
א)7( א א א.:א .א
)8(": א." ؛ .א
א)9( א א :"א :".א" "،.

.א
א)10( א :א

א"" א :א
א א א

) 32*( 
  : )1( وقال الصِفيُّ  الِحلِّيُّ

       بدٌر جال الشمَس يف الظَّالم أال              فاْعَجْب ، وِصبغُ الظَّالِم قد َنَصال )2(زاَر 
  الظَّالِم قد فُِتقا )3(                   جاء ، وسٍِْجُف 

                    والصُّـْبُح مل ُيْبِق يف الدُّجى  َرَمقا
ـِِه الَغَسقا                     وقـد  جال  نوُر  وجه

 فَال               وقد أتى رائُد الصَّباِح على                أْشَهْبوأدَهُم اللّيِل منه قد َج
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                    أفديِه  بدًرا  يف  قالَِب  الَبَشِر
 قد  جاء  يف  ُحْسنه على قَدِر]        أ /26 [ 

                    َيْرتُع  يف  روِض خدِّه  َنظَري
           كأنَّه من دمي إذا َخِجال                     ُيْخَضْبخدٌّ ِبلُطِْف النَّعيِم قد ُصِقال

                    يا  َمْن غدا ِظلُّ ُحْسـِنِه  َحَرما
                    ملَّا حوى ما  به  اجلَمالُ  َحَمى 
                    فرًعا  وُصدغًا  إنْ ُحكِّما ظَلَما

  منه قد ُجِعال            عقَرْب)5( الكَفَال       وحارُس الصُّْدِغ  اجلَْعِد حيُرُس)4(فأرقَُم 
 هـالّ  تعلَّمَت   َبذلَ ُودِّكَ  يل                  [ 

ـَّد  ابن  علي  )6(                   ِمن  املليك  املؤي
  على اُألَوِل)7(] مسا[                   سلطان عصر 

  َشَمال        ألصبح النَّاُس كالّسماِء بال                كوكْب هبا الورى)8(لوال أياٍد 
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א:א* א213א א ، א ،18/511

.א.)1(
א."")2( א א؛ .א"א " ...
(א)3( ،.א)א: א ، .9/144א
א)4( א:א .א.א
א)5( א.א:א א:א א ، ."א "
)6(، .א.א
א)7( א א א ."א א""" .،)(א

א .א
א)8( :"""،:א א." ،"".א א .א

.א()(، (...
  للورى  َحَرُم )1(                   َمِلٌك  معانيِه  

   معاليــِه ينتهي الكَـَرُم                   إىل 
 )2(                   قد  أغرَق  النَّاَس  َسْيلُُه  الَعِرُم 

 )4( وال               ُخلَّْب )3(سحاُب ُجْوٍد على الورى َهطَال       ال برقُُه ُمبطئُ النَّواِل 
                    ُحماة أصـبْحِت لألنــاِم ِحَمى

  على امللوك سـما )5( َحَوْيِت َمِلكًا                   
                    حبـًرا   غدا  بالعلـوِم  ُملَتِطمـا
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 )6(] ُيْضَرْب[َملٌْك ِلرزِق األناِم قد كَِفال          فصار يف الّناس جوُدُه َمثَال                    
 َعطاُه قبلَ السُّؤال بدا:                    يا َمْن 

  ِبَنَدى )7(               ومن َحبانا قبلَ النِّدا     
                    هيهاَت ُينسى صـنيُعكم  أبدا

 )9( ] )8(] ُيْحَسْب[عبٌد على فَْرِط ُحبِّكم ُجِبال        عليكُم إنْ أقام أو رَحال                        
)33 *( 

 : وقال الصَّالُح الصَّفَديُّ 
 املالَم و الَعذَال       ما يرجُع الصَّبُّ عن هواُه فال                    َتْتَعْبيا َمْن أطال 

                    قد كنُت  أقلعُت عن حمبَِّتِه
                    ومل أخْض فيـه   ناَر جفوتِه

                    حتَّى  إذا  َسـلَّ سْيَف ُمقلِتِه 
  إىل           ُحساِم أجفاِنِه ، وقد قََتال                       أقَرْبرأيُت قلَبي ملَّا دعاُه

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( ."""".:א
א)2( א א א א א .א
א)3( א:א .""..א
א:א)4( ،.א א ،  .1/364א
)5(": א" א א א ،.
א)6( א א ، א אא"".א ، .א
א"")7( א א ، .א
א)8( א א ، א א"".א ، א .א
)9(، א א א אא א .א
א:א:א* ، א""،177א א א

                   أَفدي  َحبيًبا  كالبدِر  طلعُتُه
                    والصُّبُح  إنْ الَح ، فهو غرَُّتُه

 اَح ، فهو نكهُتُهواِلمسُك إنْ ف]     ب /26  [ 
 )2(     عن صبِِّه ، حني زارُه ، َوَجال                  غيَهْب )1(وباملُحيَّا ، فكْم حما َوَجال 

ـُلُّ اجلفونُ  منه  ظَُبى                     ظٌبي َتُس
                    مسا على الروِض ُحْسُنه ، وربا

 دُف منه ُرىب                   القدُّ غصٌن ، والرِّ
 فاعجْب لقدٍّ منُه إذا اعتدال         ِمن وجهه فْوق بانٍة َحَمال                   كوكْب
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  منُه َحنادُس الظُّلَِم)3(                   الشَّْعر 
                    والفَْرُق  منـُه  َبَوارُق  الِدَيِم 

ـْكةٌ على َضَر  )4(ِم                    وخالُه ِمس
 وُحسُنُه بالِعذار قد كَُمال            ألنه فوق َوْرِدِه َنَزال                         َعقَْرْب

                    لـه فـٌم ما دنـا إليـه فُم
 )6( والرِّيُق راُحُه َشِبُم )5(] راَح[                   و

 ـُم                   وعن جنوِم السـماِء َيْبَتِس
 )7(يف ثغرِه الُأقحوانُ ما ذَُبال            كيف وِمن رائٍق صفا وَحال                 َيْشَرْب 

 ــــــــــــــــــــــــ
..:א)1(
،.א:א)2( א ،  .1/653א

א.:א)3( .א
א)4( א א ، א א .א
א"א"א)5( א"""".א .א
א.א:א)6( ، .12/316،א
)7(، ؛ א א ""א

:
א] أ /27[  א א א

א ، .". 63אא "

....................................................................................................................
 ــــــــــــــــــــــــ

) "א: "א)
א א

א א א
א א
א א א א
א א
א א א א
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،(א א )13א
א: א (671.א א. ، א

א א7/238א ، א ،1/63 " . "א)
אא א

א א א א א
א א

א א .א
""،"".

)34 *( 
 : وقال بدُر الدِّيِن ابُن َحبيب 

                                 قليب  ، رماُه  ِبأَْسـُهِم  الِفكَِر
 ، أغراُه بِالسَّـَهِر                               والطرُف ِمّني 

                                 مهفهُف  القـدِّ   ، يانُع  الثََّمِر
 ُمَعقَْرُب الصُّدِغ ، ساحُر املُقَِل         غزالُ ِسْرٍب ، بكلِّ ذي غَزِل           َيلعْب] ب /27[ 

 ِف تائٍه  َصِل)1(                              وياله  من  غَدِر   
 )2(                               ليس  يرى  رقَّةً  على   َدَنِف 
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  ، بديِع اجلمال ، ذي َهَيِف)3(                            أحوى 
  بالكُُحِل            وريقُُه املُشتهى من الَعَسِل               أطَيْب)4(            عيناُه مملوءتان 

            أفدي ظلوًما ، أباَح سفَْك دمي                    
                               بسيِف حلظٍٍ ،  ُيدين إىل  الَعَدِم
                                َيُصدُّ  تيًها  بوجـهٍ  ذي  َشَمِم

              َيغضْبِصلْ ، وَدْع َملَِلي         يا ُمخِجلَ املرهفات واألَسِل   :           كلَّما قلُت 
                               يا  َمْن  تثنَّـى  ، مييُس   كالفََنِن
                              بقامٍة  هيَّجْت    لظى   َشـَجين 
                               ما  آنَ   حتنو علي َّ يا  َسـكَين؟

          وملْ أجْد عنَك يف الصَّبابة يل                َمذَهْب          فثوُب صربي من الصُّدود َبِلي 
ـَلُّفُها ـَفَّين   َتص                                وغادٍة  ،  ش
                                قبَّلُْتها   ، وانثنيـُت  أْرُشفُها

ـُكُْر املُدام َيْعِطفها]                 أ /28   [    :قالْت  وس
 )5(          اهللا ال جيعل يف حل ِمْن ِقَبلى         َمْن باس خديدي ، وجا ِمْن قُُبلى           ينهْب  

 ــــــــــــــــــــــــ
،:א* א א א ."א "
)1(": א" ،.
א:א)2( א ،.אא א ، .9/107א
)3(": ؛" ،". "
)4(""": "،.
."א"".א)5( "

)35*( 
  : )1( ابُن الوكيلوقال الشَّيخُ صدُر الدِّيِن 

 )3( النَّهاْر         فاْجلُ ِبنَت القُسوْس )2(صاِح ، صاَح اهلزاْر      قُْم حنثُّ الكؤوْس       قد تولَّى 
                               ما علينا ُجناْح          إنَّ فصـلَ املَصـْيْف

     وتولَّــى اخلريْف                               قد  توىلَّ وراْح     
  ُمعنًَّى لطيْف)4(                              قُْم فذاُت اجلُناْح        ذلَّْت 

  الضُّروْس       وانتهاِب الُعقاْر       وُسروِر النُّفوْس  )5(يف اقتالِع الَوقاْر          ِمْن رؤوِس 
            يا شـبيَه القََمـْر                              زّوْج املا ِبراْح
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                               والشُّهوُد اِملالْح         والولـيُّ   املطـْر
                               واملغاين اِلفصاْح        سـاكناُت الشَّـَجْر

  وجِه العروْس)7(ثاْر        فوَق  ُشموْس           واحلَباُب النِّ)6(وهي ِبكٌر ُتداْر           مع ُسقاٍة 
 )9( صديقْ  )8(إنَّ عيشي الرَّغيْد        حني نلقى ] ب /28                 [ 

  عتيْق)10(                               وِعذاٌر جديٌد            وُسالٌف 
 رَّحيْق شهيْد      ِبُسـالف  ال)11(                               مثَّ أبقى 

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א:א* א ، ."، 4/24א "
א)1( ،.
א)2( ،.:א .א""א
א:א:א)3( ،.אא א ، .6/173א
א)4( :".א:א "، :"א א" ، .א
א)5( א.:א א:א.א א .א
א)6( .א:א
)7(": ".
א"")8( .""א
)9(": "، .א
א:א)10( א ،.א א ، .9/160א
א)11( ."".:א

 )3(    يف َخَباط الدُّروْس )2(    وخيوطُ الرؤوس       ضاَع ُعْمري وباْر )1(كم كذا ذا الِفشاْر 
                                 لَِعَبْت بالعقولْ           هذه الَخندريْس

   مثلَ لَِعِب الّشمولْ       بالّرئيِس النَّفيْس                              
  :)4(] اجملوْس[                                والنَّصارى تقولْ         مثلَ قول 

 ُمكْثُها يف الدِّياْر           وكنيِس النُّحوْس             َوَزُر ِشـبُه ناْر               َعَبدْتها اجملوْس 
                    ليس عندي صواْب      غُري مخـِر النَّديـْم            

                                 فْهي لُبُّ اللُّباْب         يف الزَّمـان القدْمي
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                                 آدٌم يف التراْب           نالَ منها النَّعيـْم 
 )6(ْم ِمن ُعكوْس         وله اخلُلُْد داْر              ِبُسجود الرؤوْس          وَسِل)5(وله اخللُْد صاْر 

)36*( 
 : وقال أحمُد بُن َحَسٍن الُموِصِلّي 

 باسٌم عن آللْ           ناسٌم عن ِعطِْر           نافٌر كالغزالْ            سافٌر كالبدِر
       لـَي  فيـه  أَرْب ربيْب     )7(                         أيُّ ظٍيب 

  )9(     للطِّـال  والَضـَرْب )8(                        ذو ُرضاٍب َضريْب 
  عن َحَبْب)10(                         يا له من َحبيْب             ضاحٍك 

 أفىن صربيباخٍل بالوصالْ         سامٍح باهلْجِر             لَي أبقى اخلبالْ           ِحَني 
 ــــــــــــــــــــــــ

،:א)1( (א .:، א .164א
א:)2( .א
א)3( .""،"".א:א
א.א:א)4( ؛ א א (""".א .א" (
א:א)5( ، א ، .א
א)6( א ، א ، .א
א:א:א* ، א39א א א6/32 ، א ، א ،

א 1/267     א ، א ، א 189א א א ، א ،61 ، א ،
א א 268א א א، ،505. 

א)7( ."א.:א "
א)8( א א.:א :א
،.א:א)9( א ، .1/547א
 .ان بالَحَبب وهي الفقاقيع على وجه السائل شبَّه األسن.باسم : في العذارى المائسات ) 10(

                               أغَْيٌد ، إنْ رنا        َسـلَّ ِبيَض الّصفاْح
                                وإذا ما انثىن         هزَّ ُسْمَر  الرِّمـاْح

 )1(الـِمالْح                               لقتالـي دنـا        ذا  أمُير 
 ضارٌب بالنِّصالْ        طاِعٌن بالسُّْمِر         راشٌق بالنِّبالْ              نافثٌ بالسِّْحِر

 )2(فالنَّضيُد النَّظيْم       للشَّتيِت الشَّنيْب ]  أ /29                   [ 
 )3(ْب                              واألسيلُ الَوسيْم      للخضيِب اخلصي

 )4(                              والقَواُم القوْمي         للقضيِب الرَّطيْب 
 غُُصٌن ذو اعتدالْ        ُموِرٌق بالشَّْعِر           ُمزِهٌر باجلَمالْ           ُمثِمٌر بالًبْدِر

  )6(قيْق  َشقيْق    خدُّه كالشَّ)5(                              َمْن ِلِدحَيةْ 
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                               أو كناِر احلريْق           واحليا ، والرَّحيْق
  َسحيْق)7(                             والِعذاُر األنيْق           الَزَوْرٌد 

 ال َيْسري ُيخالْ       واقفًا )9(    ِشْبَه منٍل )8(فَْوَق خدَّْيه سالْ         فْهو يف ُزْنُجفِْر 
                                لو رآه إبليْس            بالسُّجود اشَتَهْر
                                أو رأْتُه بلقيْس           حاَر منها النَّظَْر

  ِمْغَنطيْس      ِلَحديِد  الَبَصـْر)10(                               خالُه 
 )12( بني الضَّاللْ    واهلَُدى يف أْمري )11(لْ            فَْرقٌُه كالفْجِر            ِحْرُت فَرُعُه كاللّيا

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( א א א א.א:א א:א  .א
א)2( א :".א "،.
א)3( א א .א
א)4( א א .א
א:א)5( א א ، א ،

(א.א א:. א ، )1/473א .
א)6( ، א .א
א:א)7( ،.א א ،א .2/810א
א:א)8( ،.א א א ، .402א
א)9( א ؛ ، א .א
א.:א)10( א .אא
א)11( א .،:א
א)12( א "א ....א: "
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)37    *( 
اقترَح القاضي شهاُب الدِّيِن ابُن فضِل اهللا ، على الصَّالِح الصَّفدّي ، وعلى ]     ب /29[ 

فّي أْن ُيعارضا هذا الوزَن ، فكان ما قاله الصَّفدي ، ولم ُيغَيِّْر من جماِل الدِّيِن يوسفَ الصُّو
 : القوافي شيًئا 

 جامٌح يف الدَّاللْ          جاِنٌح للهْجِر            خاِطٌر يف اجلمالْ               عاِطٌر يف النَّْشِر
  بالطََّرْب)1(                          غُْصُن باٍن رطيْب          َيزدِهي 

                           َيْنثين يف كثيْب             بالصِّبا  عن  كَثَْب
                           ما ِلقليب نصيْب            منـه  غُير  النََّصْب

 ي الشَّْعِرقمٌر يف كمالْ           فوَق غُْصٍن   َنْضِر        طالًعا ال يزالْ                  يف دياج
 )2(                          كْم َجال بالسَّنا            فَْرقُُه  يل  َصباْح 

  يف اجلَىن        َمْبِسٌم    كاألقاْح)3(] َحال[                         َو
                          إنْ رنا ، واْنثىن            أو  تبدَّى   والْح

 غزالْ     وافتضاَح السُّْمِر          واختفاَء اهلاللْ                 وكسوَف الَبْدِر ال)4(يا حياَء 
  الرَّقيْم         خالُُه  كالرَّقيْب)5(                          للِعذاِر 

                          حولَ رْوٍض وسيْم        وْسطَ  ناٍر  ُتذيْب
 يف النَّعيم املُقيْم            َيَتَشكََّى   اللَّهيْب]     أ /30           [ 

 ذاَق بْرَد الظِّاللْ        يف هليِب اجلَْمِر            واهتدى يف الضَّاللْ                بربوِق الثَّْغِر
  الشَّقيْق     منه  خدٌّ  أنيْق)6(                          شّق قلَب 

      والقَواُم الرَّشيْق            فيه  َمْعًىن  دقيْق                     
  الرَّحيْق    ِمن فٍم كالعقيْق)7(                          كم سقاين 

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א:א* א ، א6/324א ،45، א ،

א א1/269א א ، א א190، א ،א א א64، ،א א א ،148
א)1( א א א א א א א א ،.:א א

.
א)2( .א""؛.א:א
א""אא)3( א א א""א א ،
א)4( .،:א
א)5( א א א א:א .א.א
א.:א)6( א א ؛ .א
א)7( א .א.א:א
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 ربي          والقَوام الُمَمالْ            قام فيه ُعذريبعَد ذاك الزُّاللْ           ما َحال يل َص
  الزََّهْر)1(                         غُْصُن باٍن مييْس         يف رياِض 
  ظََهْر )2(                         ريقُُه اخلََْندريْس         يف ُزالٍل 

 )3(   يف َعقيٍق َبَهْر                           فيه ُدرٌّ نفيْس        
 َجفُنه حَني صالْ          يف حنايا صدري          لو كفاين النِّبالْ          الكَْتفى بالسِّْحِر

)38 *( 
 : ، ولم يلتِزْم قوافيه  )4(وكان ما قاله جماُل الدِِِّيِن يوسفُ الصُّوفيُُّ 

  بالُعْجِب)6(  باهٌر باجلَمالْ               ماهٌر         )5(زائٌر بالَخيالْ           زائلٌ عن قُريب 
                            أيُّ غْصٍن نضْري           ُنزهةٌ للنَّظْر
                           حلظُ عيين َخفْري          منه ِوْرُد الََخفْر

 ْرياله من غريْر              يف هواه غََر] ب /30              [ 
 ساحٌر بالدَّاللْ         ساخٌر بالصَّبِّ             فائٌق يف الكمالْ                  الئٌق باحلبِّ

                         ِبَشذا اِلمسك فاْح          ثَْغُر  هذا الغزالْ                
 الآللْ )7(                        باسٌم عن أقاْح             أو فريِد 
  الّليالْ)8(                          ردَّ نوَر الصَّباْح            كظالِم 

 )9(ريقُُه حني جالْ         يف ملاُه العذِْب             صرُت بني الزَّاللْ           واهلدى يف كَْرِب 
 ــــــــــــــــــــــــ

)1(": "، .א
א:אא)2( א ، א ؛ ،.
)3(": א.א" א א ، .א
א:א:א* ، א43א א ، א א 4/344، א ، א ،

א 190      א א ، א ،66،235،". "
א)4( ،.
א)5( א א,:א .:א
א)6( א:א ،.
א.א:א)7( .،:א
א)8( א .א.:א
א.:א) 9( ،.:א ،אא ،11/306.
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                        ذو قَواٍم َرطيْب          منه    ُتجَنى احلَُرْق
  بالَوَرْق)1(                      راَم ظُلْمَ القضيْب       فاشتكى 

                        فتثنَّى   احلبيْب            ورنـا   باحلََدْق
  سواِد اهلُْدِب     و العوايل أمالْ                  بالقواِم الرَّطِْب ِبيَض النِّصالْ        من)2(سلَّ 

                        لو رأته القُسوْس            َحِسَبْتُه    املسيْح
  ُيحيي النُّفوْس       بالكالمِ   الفصيْح)3(                     حني 

 )4(             عند هذا املليْح                       ما َتِبُني الشُّموْس
 )5(َخلِّ عنَك الغزالْ              َيرَتعي بالكُثِْب         مثَّ قُلْ للهاللْ            َيْحتِجْب بالَغْرِب 

  )6(                      ثغُرُه يف َبريْق              إذْ   جاله   ِبرِيْق 
 قيْق             ِللَماُه  الرَّقيْقوكلُّ ُحرٍّ ر]    أ /31        [ 

                       خدُُّه والشَّقيْق              ذا   هلذا  َشقيْق
  يف اشتعالْ        فوَق ناِر احلُبِّ)7(قد بدا فيه خالْ           كسواِد القلِب            إذْ غدا 

    يف هواُه ، َنصيْب َصَبا      )8(                      ما ِلصَّبٍّ 
                       منه قَْبلَ الصِّبا              قد عالين املشيْب
                       يا نسيَم الصَّبا              ُجْز بأرِض احلبيْب

    من هدايا ِحبِّيواجتهْد أنْ َتنالْ         منُه ِطْيَب القُْرِب            مثَّ ُعْد بالنَّوالْ              
 )9(                     جائٌر قد ظََهْر              َعْدلُُه يف األناْم 

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( א א.א:א א ، א א
א: ، אא א א א ، א.(א א א

112 ، ، א .106،אא (
..:א)2(
א)3( ..א:א
א) 4( .אא
א:א)5( ، .א
)6(""، א א א ، .א
א)7( א .א:א
)8(": "، א .א،
א)9( א א:א א.א א א .؛
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                          يف الُوجود اْشَتَهْر      مثلَ بدِر التَّماْم
 رُّ  املَناْم                          فيه حيلو السََّهْر         ويـم

 آه واقليب:        قلت )1(نبالْ  ] عيين[حلظُ :      صدَّ تيًها وقالْ        وهو يبغي َحْرِبي 
)39*( 

 :وقال ابُن نُباتةَ رِحَمُه اهللا 
               أِحبَّيت وَشبايب                                               هذا أوانُ شرايب

              باِكْر ُخالَصةَ مخِْر      ُمِسـرَّةٌ للنُّفوِس                 
                              على أِهلَِّة قَطِْر      َتْحكي ِشفاَه الكُؤوِس

 من كفِّ ظيب كبدِر   يف التُّْرِك ، نامي الُغروِس]ب/31                    [
                               َعِدْمُت فيه صوايب ، ذي انتساِب      )2(         إىل اخلَطَا 

        طيُب احلياِة لديها ؟)3(                             أما َترى الرَّاَح ُجيَنى 
                              وروضةُ الُْحِسن ُيثَْنى           وجُه السَّحاِب إليها ؟

            وقُْع الرَّباِب عليها)4(ن َيَتغنَّى                              يكاُد أ
         فاْسَتْجِل وجَه السَّحاِب                                           واطَْرْب لوقِع الرَّباِب

         إذا َتَجلَّْت وجالَْت)5(                             وغادٍة ، ال ُتباَهى 
 )6(    وال أُريُد ِسواها              وإنْ تصدَّْت ومالْت                          

 :                              بادرُت أبغي ملَاها            حتَت النِّقاِب ، فقالْت 
  )7(" إسَّا تقطِّع ِثيايب                                                     أنا أُحلُّ ِنقايب       " 

 ــــــــــــــــــــــــ
א.:א)1( א א א א א א ، א א

.א    
א""א:א* א ، א ، א א 196א ،

א א א9א א ، א א א166، א ، א ،306. 

)2(": "، .א
א)3( א א א .א:א
א)4( .א.:א
)5(": ،.אא." .א
א)6( א .א.:א
א.א)7( "א :."
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)40*( 
 :  ، وهو ِمن أّوِل نظْمه )1(وقال مجُد الدِّيِن ابُن ُمكاِنٍس 

  )2(يا َمْن يطوُف بكاِس                                                  باِهللا ، كُْن يل ُمواِس 
                           يا َرْبَريب وغزايل           إىل مىت أنَت ناِفْر ؟

 )3(                   يا صائًما عن ِوصايل      فَطَْرَت ِمنِّي املراِئْر       
                           يا قاِتلي بالدَّالِل          إنْ مل أكْن لك ذاِكْر

 يا عاطَر األنفاِس                                                     فإنَّين غُري ناِس] أ/32[
  ، به قد َشِقينا    وذاك َعنَّا ُمَنعَّْم)4(                بدٌر           

                          وُيْبِدلُ الشَِّين ِسينا         غُْنجًَا ، إذا ما َتكَلَّْم
                          كم فيه قاسى ُشُجونا       قليب الشَّقيُّ املُتيَّْم

                                              من ليَّن العطِف قاِسيا قلُب قاِس        :وقلُت 
                         رِضيُت منَك ِبُبْعِد         إنْ كنَت ِللُبعِد كاِرْه
                          يا من له َجْمُر خدٍّ        أصلى فؤادي بنارْه

 دِّ          كالغصِن بَني ِثمارْه                         وِلْيُن عطٍف وقَ
  بالنُّعاِس)5(وطرُف رِمي الِكناِس                                                         ُمرنٌَّق 

                        مل أْنَس إذ زار َبْدِري      ِمْن َبْعِد طُوِل ِغياِبْه
 ي   من خدِّه وُرضاِبْه ومخر)6(                       وكانَ ُنقلي 

                        وقمُت يف حاِل ُسكِْري      َجذَْبُتُه     بثياِبْه
 حتَّى شفْيُت حواسي                                                          وزال مهِّي وباسي

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א:א* א 51א א ، א א196، א ،א א ،

א76 א ، א א ،203، א ."א "
.א.)1 (
א)2( א .א:א
א)3( א אא ،.א ، א ، א.5/168א

א.א א א א .א
א)4( א א א א א .א.:א
،.א:)5( א ،  .10/128א

א:א)6( ،.א א ، .11/676א
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 يا َمْن َسباين           وزاَد تيًها وَهجرا:                               وقلُت 
 هذا التَّواين          واخلْع ِلباَسك َجْهرا                              دع عنَك 

 :فقال ملّا رآين               على القبيِح ُمِصرَّا ]ب/32                      [
 )2("                                                       أنا أُحلُّ ِلباسي ) 1(إسَّا تقطّع قماسي " 

)41*( 
 : يه الوزُن وقال ، وقد اقْتُِرَح عل

 يا عاذيل يف هوى اِحلساِن       مهالً كفاين         دعَين والرَّاَح والَمغاين                 فَذَا أََواِني
                               َسلَْبُتُم ساديت الفؤادا           والوجُد زادا

  متادى)3(   ملَّا                               وهجُركم قد َنفَى الرقادا   
                               وُمذْ رآين اهلوى َجوادا        كما أرادا

 أطيُب باللَّْهِو ، واملثاين           وِبالقياِن             أُطِلُق يا غايةَ األماين               فيكْم ِعناين
 وعي    ال يف الرُّبوِع                               سكْنَت يا ِحبُّ يف ُضل

                                عظَّْمَتِني فيك َمع ُخضوعي     ِمن الُولوِع
                                أجريَت يوَم النَّوى ُدموعي     بني اجلُموِع
      عظَّْمَت شاين)4(ناِن ففي التَّنائي ويف التَّداين         يا َمْن سباين           يا فاِئَق احلُوِر يف اِجل

 دْع عنك وصَف املالِح واغنْم     مدَح املُعظّْم                               [ 
                                 ومـن غـدا  عـاِنيا َتَبّسْم        ِبالََجوى ُمْغَرْم

       أذابت  اهلمّْ                                فكـْم لَـُه مـن ِعنايٍة كْم  
 :           وقُل إنْ الَح للعياِن            قولٌ دعاين)6(       وال  ُمداِن )5(وما لُه يف األنام ثاِن 

                                  قُلْ ديُن اإللِه ذُْخِري            يف أرِض مصِر
  هجري       باجلوِد أْسري                                 َمن فكَّ من إساِر

                                  فَقَلَّ محدي له وُشكْري       عن بعض ِبّري
 ــــــــــــــــــــــــ

א:)1( .א"، "
.א)2(
אא:א* ، 52א א א א ،". "
)3(""": א" א ، ،.
)4("" ""،"""".
א)5( .:א .
א)6( .א:א .
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 )4(]  الزَّماِن)3(        فداَم بالسَّعِد واألماين     مدى )2( عن مدِحِه ِلساين     ال بلْ َبَياين)1(وكَلََّ 
  بدْت كَُغْصِن       فقمُت أْجِني)5(                              وُربَّ َخْوٍد 

    ِبفَْرِط ُحْسِن                              وُرْحُت عنها ، وقد َسَبْتين        
 :                               وُعْدُت أجري ، فَُمذْ رأتين          َشَدْت ُتَغنِّي 

 )6(" يا ميميت راح من األذاِن   عاشق وجاين    فخلِّي ينهض بال تواين        ياخذ سيقاين ] " أ/33[
 

)42*( 
 : ، ويذكر قَضية اتَّفَقَتْ له )8(اب  الَمرُحومي السَّعدي ابَن غُر)7((...) وقال يمدح 

      بالَبْيِن والصُّدوِد)9(                             َرْبُع اْصطباري قد عفا 
                              والعمُر ضاَع بالَجفا             يا فتنةَ الُوجوِد

         يا قََمر السُّعوِد                             يا غُُصًنا ُمَهفَْهفا        
 )10(والدَّمُع يف انسكاْب                      والصَّبُّ يف عذاْب                    َيُسوُء حالُْه 

               ُمتيٌَّم ما َدَرى أنَّ اهلوى َخِطٌر           حىت َرَمْتُه يُد األشجاِن باِملَحِن 
 ْوِفِه ، َوِجلُ           َوِجْسُمُه بدقيِق السُّقِْم مل َيِبِن              فقلُبُه طائٌر من َخ

                            ويالُه من ُحبِّ رشا             ُيْخِجلُ غصَن الباِن
ـِِرِه   ِنرياين                             َسعََّر يف ُسوِق الَحشا             ِبَهْج

   ال تعجبوا إذا مشى              ومالَ كالّنشـواِن                         
 فريقُُه شراْب                              وثْغُرُه ُحباْب                          واملسُك خالُْه

 ــــــــــــــــــــــــ 
)1 (:.، ، א ، .11/592א
)2 (:.
א) 3( .א:א
א)4( א""،"",""א .א
)5(": "..
א)6( א .א
،:א* א א א53א א،   .א
.א" )7( " 
א) 8( ،.
،.א:א)9( ، א ، .15/76א

)10(""": א." א א .א
 أمليٌك ذاك أْم َبَشُر ؟       أم بدُر َتمٍّ  يراُه  الّناس  للِفَتِن ؟!  يا لَلْْهوى             
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 )1(              فطرفُُه ِبفُنوِن السِّحر ُمكَتِملُ           وفترةُ الُغْنِج ، واجلرياِن والَوسِن
 يا قلُب دْع شكوى اجلَوى    واللهَو واملعاصي] ب/33                [

                        ووصَف آالِم النَّوى            وُجدَّ يف اخلالِص    
 )2(                           واقْتِد يف قهر اهلوى             بناِظِر   اخلَواِص 

  والصواْب                 جلَّْت ِخاللُْه)3(الّرأي ] ذا[أْعِني فىت غُراْب                           
 )4(              َمْن زانَ َمْنِصَبُه اإلجاللُ واخلَفَُر          خلشيِة اِهللا  يف ِسـرٍّ ويف َعلَِن 
               وَمْن به ـ يف الربايا ـ ُيْضرُب املَثَلُ   إذْ قاَم بالفَْرِض للعلياِء ، والسَُّنِن

 )5(  والفضِل واإلفضاِلموىلً مسا جبوِدِه                                      [
 يف صعوِدِه              ُألفُِق   املعالـي )6(                            ولُّج 

                             فََداَم يف ُسعوِدِه                  ما دامت اللّيايل
              لنا َنوالُْه أصاْب                         وجاَد كالّسحاْب          )7(فلّما َهَمى 

 مبا خيتاُرَه القََدُر         واستْعَبَد اخلَلَق باإلحساِن واِملَنِن )8(              موىلً جرى
 )10(])9(              موىلً له ِهّمةٌ كالّناِر تشتعلُ          َوُجوُد كَفٍّ كََصْوِب العاِرِض اهلَِتِن

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( .א
א)2( א א ، .א
א.:א) 3( :".א ..א"
א)4( א א .אא
.א.א"") 5(
،.א:)6( ، א ، .2/352א

،.א:)7( ، א ، .15/364א

א) 8( .א:א
א.א:א)9 ( ، ،א ،13/431.

א)10( א א ، .א

              أتلفُْت عشقًا حالَها )1(                          وقَْينٍة كالقُونِة 
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                           فراسلْت بقّصِة               وَبذَّلـْت أموالَـها 
                            فمالَ حنَو الِعِصَمِة            ومل ُيِجْب ُسـؤالَها

 :وسطََّر اجلواْب                           يف ظاهِر الكتاْب                       مبا ِمثالُْه 
 رةُ  الدَِّمِنما أنَت أوَّلَ ساٍر غرَُّه قمُر         ورائًدا  أعجبْتُه  ُخْض            "  

 )2(" فامسْع يب وال تَرِني :               فاختْر لنفِسَك غريي ، إّنين رجلٌ  مثلُ املُِعيديِّ 
 

)43*( 
  :)3(وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّيِن السَّروِجيُّ 

 ْح سلطانُ اِلمال)4(َعْنَبُر اللّيِل ، وكافوُر الصَّباْح                    ثَْغُرُه ، والوجُه 
ـَْعرِه  َيسـيب  األنـاْم                             فَْرقُـُه يف ش

  الصُّبِح يف صـدِر الظّالْم)5(ِشْبَه َسِري ]       أ/34            [
 )6(سـاٌم وحـاْم :                            فهما اثناِن ، هـما 

  وحباٍم  َنَشـَر  الَغّي  وشـاْح يل طريُق الرُّْشِد الْح                )7(فَِبساٍم 
                            هـو بدٌر ،  والدُّجـى من  طُرَّتْه
                            هـو شـمٌس ، والضُّحى من غُرَّتْه
                            واملعانـي  ُجمَِّعـْت  يف صـورِتْه

 )8() وهو قصدي واملىن واإلقتراْح               (يل به َرْوٌح ، وَرْيحانٌ ، وراْح       
 ــــــــــــــــــــ

  .13/350ابن منظور ، اللسان ، قان . القطعة من النحاس األصفر : والقونة . ياقوتة " : ع" في )1(
"א)2( .א: א" ، א  .1/227א

א:א* א א .א
.א.)3(
)4(": .א.א"
)5(": א." א ،.
א)6( ، א .אא
)7(": "..
א)8( א א.:א א א א .א

                          
                                  

 ْر                           بابليُّ اللَّحِظ     روميُّ اخلَفَ
 َحَبشيُّ اخلاِل     زجنيُّ الشََّعْر                          
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 )1(                           عريبُّ اللّّفِظ       ُتركيُّ النَّظَْر 
 هزَّ ِمن أعطاِفِه ُسْمَر الرِّماْح                        وانتضى من ِجفِْنِه ِبْيَض الصِّفاْح

    َرَشأٌ بالطَّْرِف يصطاُد  األَسْد                        
                            قدُُّه  ملا  تثنَّـــى باملََيـْد
                            ماَت غْصُن الباِن غيظًا وَحَسْد

 وعلى املْيِت ، َحماُم الدَّوِح ناْح                      ولقد أضحى دفيًنا يف الِبطاْح
 خدُّه َورٌد ، َجِنـيٌّ ، أمحـُر]        ب/34         [

                            ُصدغُه آٌس ، نضٌري ، أخضُر
ـَِنيٌّ ، أزهـُر                              ثغُرُه ُدرٌّ ، س

 ُهَو ، أم طلٌع نضيٌد ، أم أقاْح ؟                       وَسحيُق اِلْمسِك من ريَّاُه فاْح
)44*( 

 :  أيًضا وقال
 )2(طِرَب الدَّوُح من ِغنا القُْمِرْي                           فرقصَن الكؤوُس باخلْمِر 

ـَّْت                             وقيـانُ الطُّيور قـد غَن
  قد أغنْت)3(                           وعن املوصوِل 

 ـْت                           و إليـها أرواُحـنا حنَّ
  بالضرِب قد أنَّْت)4(                           واملثاين 

 )5(وأكفُّ الغماِم بالقَطْر                                     نقَّطْت للّرياِض بالّزهِر 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( .א
א:א:א* א א ، א26א ، א ،
א:א. 304א .א

)، א א א ، )89א
אא"")2( א ، א א ، א
א)3( א .א:א
א)4( א א ،.א ، ،א . 14/120א

א)5( א ،:א .א
  اهلزاِر يف الغْصِن)1(                                 َولََنْوُح 

                                    شقَّ قليب الشـقيَق باحلْزِن
                                    والقناين  قهقهَن مـن َدنِّ

 ِمْن ُبكا ِجفْين: واحليا قال                                    
 )2(أصَبَح الّرْوُض باِسَم الثَّْغِر                                  وعلى النَّظِْم َجاَد بالنَّْشِر ] أ/35[



 - 232 - 

  

                                   ُربَّ ساٍق سعى بصهباِء
 )3(                                  يف رياٍض كوشِي صنعاِء 
                                   وكشمِس الضُّحى بألالِء
                                   وأليدي الرياِح يف املاِء 

 َشَبٌك نسُجها من الّتْبِر                                     ملصيِد األمساِك يف النَّهِر] ب/35[
 ثّ الكؤوَس يا ساقيُح:                                   قلُت 
 فبَني ُعشَّاقي. دعين :                                   قالَ 

                                   قاَم حرُب اهلوى على ساِق
                                   ِبقَوامي ، وِسْحِر أحداقي

                       بالظُّبا الِبيِض ، والقنا السُّْمِرفََرَنا ، واْنثََنى إىل قَْهِري                       
                                  خدُّه الَعْنَدِميُّ ، أْم َوْرُد ؟
                                  ِرْيقُُه السُّكريُّ، أم شْهُد ؟
                                  نشُرُه العنربيُّ ، أم َندُّ ؟

                                ثغُرُه اجلَوهريُّ ، أم ِعقُْد ؟  
 بدُر متٍّ يف غَْيَهِب الشَّْعِر                                            باسٌم عن كواكٍب  ُزْهِر

 ــــــــــــــــــــــــ
א)("")1( א ؛ א א ، .א
א)2( א א א:א א(א א "")89א

:א.א""،
א א

א א א
א

א

א א
א .א

)3(:. 

)45 *( 
 : وقال الصَّالُح الصَّفَِديُّ 

            ما صحَّ يف اإلسناْد)1(] املُلِْد[ الْ           َتروي عنرشاقةُ القدِّ             وِعطفُه امليَّ
                          يا غُرَّة النَّْجِم            وَخطَْرة الُغْصِن
                          وصاِحَب احلُكِْم        يف دولِة احلُْسِن
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     أنْ يشتفي منِّي ؟ما آنَ للسُّقِْم        ]     أ/36            [
 أصبْحُت من وجدي    مشاتةَ احلُسَّاْد          وصولةُ الصَّدِّ                     ذلَّْت هلا اآلساْد

  ُصْبُح الفْرْق)2(                        يف ظلمِة الشَّعِر             أضاَء 
     تبسََّمْت   كالْربْق                        وأجنُم الثَّْغِر              

        أخفى مشوَس الشَّْرْق)3(] البْدري[                        ووجهه 
         إذا خطا أو ماْد        طابت َصبا جنِْد              وضاَع َنْشُر الواْد)4(ِمْن ُعْرِفِه النَّدِّي 

 الكاِس                        َخطا كغْصِن اآلْس      يطوف ب
                          وَحلُْيُه إنْ ماْس           حيكيِه َوسواسي
                          قْد أفَرغَْت أكياْس        فيه ألكياسي

  الِعباْد)6(      حلَّْت ُتقى الزُّهَّاْد          واخلالُ يف اخلدِّ               قد أفَْتَن )5(وُعقدةُ البْنِد 
                        من لِين ِعطْفْيِه          الغْصُن يف ذُلِّ  

                          وسيُف َجفْنْيِه          للتُّْرك يف األصِل
  بالوصِل)7(                          من ضيِق َعْينْيِه         خبيلُ

  باألكباْد )9(           بالفْتِك )8(  ُمقدَُّر السَّرِد بلحِظِه اهلندي        وُصْدِغِه الزَّّراْد         
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א:א* ، ."، 181א "
א.א:א)1( א.א ،.א ، ،א .3/410א
א.:א)2( ،.
א.א:א)3( .א
א:א)4( א א ، .א
א:א)5( ،.א א ،  .3/97א

.:א)6(
."".:א)7(
א:"א)8( .א "/11 .
،.:א)9( א

)46*( 
 : لَعزازّي وقال شهاُب الدِّيِن ا

 ما على        َمن هاَم وْجًدا بذواِت احلُلى      ُمْبتلى           باحلََدِق السُّوِد وِبْيِض الطّلى] ب/36[
  لَـوى)1(                            باللِّوى           َمِليُّ ُحْسٍن لُدُنوِّي 

 ـْم عذََّبِني بالنَّوى                            كَْم َنَوى        قتلـي وك
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                             قد هوى        يف ُحبِّـِه قليب ، ِبُحكِْم اهلوى
  َمْن هاَم برِيِم الُعال ؟)2(واْصطَلَى               ناَر جتنِّيِه ، وناَر الِقلى             كيف ال        يذوُب

  جيَمُعنا الدَّهُر ، ولو يف الكَرى ؟ ،   )3(                           يا ُترى 
                            أم َترى          َعْيِني ُمَحيَّا َمْن ِلجسمي َبَرى ؟
 )4(                          بالسُّرى         يا حادَي الرَّكِْب  ِبلَْيِل السُّرى 

  اِحلمى َمْنِزال)5(      وانِزال          دونَ اِحلمى ، حيَّ علَّال             قليب ِبَتذكار اللِّقا علّال        
  )6(                           يب رشا          دمعي ِبِسرِّّي يف هواُه ، َوَشى 
                            لو َيَشا          برََّد   مّني َجَمـراِت  الَحشـا

  ُسكِْرِه وانتشى)7(     إال انثىن من                            ما مشى   
 عطّال            من احلمّيا يا مديَر الطّال           ما حال                     إذا أدار النَّاظَر األكحال 

                           هلْ ُيالْم        مْن غَلََب احلبُّ عليه ، فهاْم
          بفاتر اللَّحِظ ، رشيِق القَواْم                           ُمستهاْم

 ذي ابتساْم      أحسن نظًما من َحباب املُداْم]    أ/37             [
  كأًسا ألحيا املال       أو جال                   وجًها رأيَت القمَر الُْمَجتلى )8(لو مال           ِبِريِقِه 

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א:א* א ، א7/152א א 80، ، א ،
א1/367א ، א א7/91، א ، א ،136. 

א)1( א א א א.:א א
.""؛.:א)2(
א)3( א א א .:א
אא.:א)4( א .א
א)5( .:א
א)6( א א .:א
א)7( א א "א :. "
א)8( א א א ..:א

  ، أو قد هفا)1(                      لو عفا       قلُبَك َعمَّْن زلَّ 
 )2(                      أو صفا      ما كان كاجلَلَْمِد ، أو كالصَّـفا
                       بالَوفا        سـلْ عـن  فًىت عذَّْبَتُه  باجلفَا

  ذاك املَْوِثَق األوَّال ؟)3(ال ؟         أو سال        وخان هل خال         فؤاُدُه من َخطَراِت الَو
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)47*( 
  : )4(وقال ُمظَفَُّر الَعيالنّي 

 كَلِّلي           يا ُسْحُب تيجانَ الرُّىب باحلُِلي      واْجعلي           سواَرها ُمنَعطََف اجلَدوِل  
  جنوٌم ، وما                     يا مسا        فيِك ، ويف األرِض

  جنٌم ، أْشَرقَْت أْنُجما)5(                    كُلَّما        أغرَب 
                    وهي ما     هتطـلُ  إال بالطِّـال  والدِّمـا

  )6(فاهطُلي         على قطوِف الكْرِم كي متتلي       وانقُلي           ِللدَّنِّ طعَم الشَّْهد والفُوفَِل 
                  تتقْد         كالكوكب الدُّرِّّي ِللُمرَتِصْد  

                    يعتقْد        فيها اجملوسـيُّ بـما يعتقْد
  )7(                   فاتئْد         يا ساقَي الّراِح هبا ، واقتِصْد 

 )9(َتقُْتِل ] َتِزْد [  فالراُح كالِعْشِق     )8(و املَ يل   حىت تراين عنك يف مْعِزِل     قلِِّل ] ب/37[
 ــــــــــــــــــــــــ

)1(": "،.
א:א) 2( א ،.א ،אא ،14/464.  

א)3( א ..:א
،:א:א* א ، א א ، א א

א ، א ، א א 499א ،.
،א:א)4( ، ، א ،

א א א:(623.، ، א5/213א ،
א א25/658א ، א ،7/255. (

."".:א)5 (
א:א)6( א ، א א א ، .א

، א ،  .11/534א

.א.א:א)7(
."".:א)8(
."א)9( .א"""א"א."

           
 ال أَِرْيم        عن ُشرِب صهباَء ، وعن ِعشِق رْمي         [   

      عيٌش جديٌد ، وُمداٌم قدْمي                    فالّنعيْم          
                    ال أهيْم              إالّ هبذيِن ، فقُْم يا ندْمي 

 )1(] واْجلُ يل         من أكُْؤٍس ُصيِّْرنَ ِمن فُلْفُِل          ألذُّ يلْ               من نكهِة العْنَبِر واملَْنَدِل 
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  كاسي مثلَ كاِسَك َهِنْي)2(        و املَ                    ُخذْ َهِنْي
 )3(] صـيغَ من األلُْسـِن[                   و الِْهِنْي         ِببعِض ما 

 )4(                   واسِقين         على ُرضـاِب الفَِطـِن الُُمْغتين 
 )6(يلْ           على َصفا الّصهباِء والسَّلْسَِّل       لذَّ )5(لو ُتِلْي            َمْدُح َسناُه مع رًشا ُمْرَسِل 

                    أْزهَرْت         ليلُُتَنا  بالوصـِل ُمذْ  أسـفرْت
ـَّرْت)7(                   سطَّرْت       بزورِة  احملبـوِب ، ُمذْ َبش
ـَّرْت )8(                   مشَّرْت   :     فقلـُت للظلماِء ُمـذْ قص

  يف َمْنَزِلْي)10(    و اْسِبلْي        ِسْتَرك على احملبوِب )9(طوِّيل              يا ليلةَ الوصِل وال َتْعَجِلي 
 ؟)  11(                   هل يعوْد        عيٌش قطَعناُه ِبوادي  َزُروْد 

 يُب احلَسوْد      يف غَفْْلٍة ، هْم والرَّق)12(                   والضُّدوْد  
 والوجوْد        فاَح لنا من َنْشـِر ِمْسٍك ، َوُعوْد]         أ/38  [

 ُعذَّّيل              ال تعذُالين فالغراُم لَذّ ِلْي           ما اخلَِلْي                    الباِل ِمثْلَ الواِلِه الُْمَبِتلي
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( אא א ، .א
..א:א)2(
א.א:א)3( א ، א .א
)4(""": א" א.א ، א .אא
.א.:א)5(
א)6( א ، א ، א א א .א
.:א)7(
.:א)8(
א"".:א)9( ،.
.:א)10(
א:) 11( א א ،:.א ،2/696אא א، א

1/139.
א:א)12( ،.

                 َمْن ظَلَْم         يف دولِة الُحٍسِن إذا ما َحكَْم   
 )1(] والنََّدْم[                   فاأللَْم           جيولُ يف خاطِره 

 :                   والقَلَْم           َيكُتُب فيِه عن لساِن الُأَمْم 
 )2()  َيْعِدِل        ُيْعَزِل               إال حلاظَ الرَّشا األكَحِل َمْن َوِلْي          يف َدولِة الُحْسِن ومل( 

)48*( 
 : وقال ابُن سناِء الُملِْك 
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 )3(أرى َدمَعِتي كالدِّما جاريْه                                              على َوجنيت يف هوى جاريْه 
  َرداْح)5(] لَعوٍب [)4(َخْوٍد                                     فَمْن يل ِب

ـَّباْح                                       َسـَبْتِني بوجـٍه كَُنـوِر الص
                                      يفوُق على وجوِه الغوانـي الصِّباْح
                                       مليكـةُ كُـلِّ  اِحلسـاِن  اِملالْح

  ِمْن ُجْملَِة احلاِشَيْه)7() لَ (                                           وَمّي )6(اٌد هلا َتْحِملُ الغاِشَيْه ُسع
  يل لََمى فَِمها السُّكَِّرْي)8(                                     َحال 

                                      وُشـرِبَي من ريِقها الكوثـرْي
                                      ولَثْمـي إىل ثغـِرها  اجلوهرْي

 )9(                                     وقد َعمَّها  خالُها   الَعْنربْي 
                                                وقد أرخصْت أدُمًعا غاليْه)10(ِمَن اِملْسِك والنِّدِّ والغاِليْه 

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א)1( א ، .א"".א
א)2( :א

، אא א،.(א א )1/5،א
א:א* א א .א
،:א)3( א א ، .א
)4(": "،.
.،:א)5(
،.א:א)6( א ،   .15/126א

א.א)7( א :".א .א"
، .א

)8(""": ".
א)9( א ،.
א)10( .א

                                   ِمَن الزِّْنـِج طُرَُّتـها الباِهـرةْ
  ُمقلُتها الّسـاِحرةْ)1(ِلِمَن املْغ]    ب/38                    [

                                   ِمَن الروِم  وْجَنُتـها الّزاِهـرةْ
                                   ِمَن اهلنِد نكهُتـها  العاِطـرةْ

 )2(نيْه حوى خدُّها َجنَّةً عاليْه                                               وليس القطوُف هبا دا
                                   َتقُّد فؤادي  ِبقَـدٍّ  قَويـْم
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  َنظيْم)3(                                  وَتنثُر دمعي ِبَنظٍْم 
                                   وقلَيب ِمن َهْجِرها يف َجحيْم

 ها يف َنعيْم                                  وطريفَ ِمن ُحْسِن
 )6(                                      وطرِفَي يف ِعيشٍة راضيْه )5(قلَيب يف اهلاويْه )4() لَ(فقلُت  

                                   ُسلُوِّي قبيٌح ، وِعشقي َجِميلْ
                                   وَشوقي كثٌري ، وصربي قليلْ 

                        وِجفين قصٌري ، وليلي طويلْ           
 )7(                                  وُحبِّي َعزيٌز ، وقليب ذليلْ 

 أَِلُني و حمبوبيت قاسيْه                                                      وأذكُُرها ، وْهَي يل ناسيْه
  إىل قُْدِس إحسـاِنها َحجَّيت                                 

 ويف بـاِب رمحِتها َوقفتـي]                          أ/39[
  جهّنَم يف ُمهجيت)8(                                  فوادي 

 :                                   وعن َعْيِن ُسلواِنها سـاديت 
  هبا حاميْه)9(                                    وناُر اخلليِل غََدْوُت ويل كَِبٌد ظاميْه                

 ــــــــــــــــــــــــ
.א:א)1(
א)2( א ،"א*:"א  .24 و 23א
)3(": .א."
)4(": ".""". א" א א .א
א.:א)5( ،":"א  .9آية א
א)6( א .א:"א "، . 21א
א)7( .א
)8(""": ..א"
א)9( א א .א

)49 *( 
  : )2( ُمَضمِّنًا أعجاَز األبيات )1(وقال أبو َبكٍْر ابُن ِحجَّةَ

 )3(    فاهتزَّ ِعطُْف غرامي ، واجنلى َعذَيل جاءْت ُتغاِزلُ باألجفاِن واملُقَِل                       
 ُتصـيُب باللَّْمِح قلَب الفارِس البطِل!                           فيا هلا حلظاٍت للَخطا ُنِسَبْت 

                       فقلُت يا ُمْنَيِتي وَزْيين      ِبُتْرَبٍة الصَّْبِر يوَم َبْيين
 )4() ليس التَّكَحُّلُ يف العينِني كالكََحِل (  وْهَي يف َخَجٍل                  كُْحلٌ ِبعينيِك ؟ قالْت

 ماست بقاَمِتها يوًما بذي َسلَِم                            والشَّعُر كالَعلَِم املنشوِر لُألَمِم
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  الباِن والعلَِم يا قلُب ، أعالُم الَهنا ُنِصَبْت                     ها أنَت َتْخطُُر بني: فقلُت 
  َوْجدا)5()فيه(                      وأْسَوُد اخلاِل ُمذْ َتَبدَّى    يف جيِدها ِهْمُت 

  )6() يف طلعِة الشَّمِس ما ُيغنيَك عن ُزَحِل :             (     قالْت وطلَعُتها كالشَّمِس يف احلََمِل 
 ناُر الَجوى قد أضعفْت َجلَِدي:               وقلت سألُتها َبْرَد ما عندي من الكََمِد            

 )7(ِبريقَي أطفيها إذا التهبْت                         يا برَد ذاك الذي قالت على كَِبدي : قالْت 
 امسْع ، كُفيَت طْريف :                       وغرَّقْتين بدمِع طريف     وقالت 

 )8() أنا الغريُق فما َخْويف ِمن الَبلَِل !           ( يا أََملي : ديُت أملْ َتَخْف َبلَالً ؟ نا] ب/39[
ـِي)9(إنسانُ    ُمقْلِتها ملّا رأى كَلَِفي                          ِبسـيِفِه قـد أقاَم الَحدَّ فـي َتلَف
  قَِوْي َشَغِفي)11(ُمذْ  بالسَّيِف قهًرا ، واحلشا ُنِهبْت                  لكنَّين عند مويت )10(فِمتُّ 

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א:א* ، א 68א א ، א ،202 .
.א.)1(
)2(، א א א :א

א א، א א(א . )3/74א
.א.:א)3(
.:א)4( ...""" א"א:

". "
א)5( ، ،""א ."".א
،:א)6( ......א
א)7( א::א (א א. ) 83،א
א:א)8( א .......א
א)9( .:א
א)10( .א.:א
א)11( א א.:א א א .א

  )1(هذي ِفعالُ إنسانْ ؟ :  طُوفانْ      وقلت                       ناديُتُه والّدموُع
 )2(" ُخِلَق اإلنسانُ من َعَجِل : فقالَ يل (     إالَم َتْعَجلُ يف قتلي بال َزلَِل ؟                         

                      وحارُس اللَّحِظ يف شكٍّ من اخلََبِر)3(باِهللا يا برُق إنْ أوَمْضَت يف الثَّْغِر 
 ِقْف بِالثَِّنيَّاِت ، واذكُْرين إذا َعذَُبْت                        تلَك النُّهيالُت ِللُورَّاِد يف السََّحِر

 )4(                      أرِسلْ عليلَ النَّسيِم َخلِْفي       فإنَُّه قوةٌ ِلَضْعِفي 
 )6() وُربَّما صحَّْت األجساُم بالِعلَِل        (               )5(    عسى ُيَصحُِّح ِجسًما بالِفراِق َبِلي 
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 رقُْم السَّوالِف َيروي يل ِبُمسـَنِدِه                      عن رقَْمَتْي حيِّهْم ، يا ِطيَب َموِرِدِه
 وثغُرها قد َروى يل قبلَ ما اْحَتَجَبْت                     عن برِق ذاك النَّقـا أيـاَم َمعَهِدِه

                والرِّيُق أمسى عن الَُمّربْد       يروي حديثَ الغراِم ُمْسنْد       
 )7() عن ذوِق سيِِّدنا قاضي القضاِة َعِلْي (     عن الصَّفا ، عن َمذاق الشَّْهِد ، والَعَسِل             
)50 *( 

  :)9(] األبيات[ أعجاَز  رِحَمُه الُله تعالى ، ُمَضّمنًا)8(وعاَرَضُه سيِّدي يحيى الّعطّاُر 
  ، رجَّاٌع إىل الَعذَِل)10(َمْن يل به رشئيُّ اجليِد ،واملُقَِل                 ناهٍٍ عن العْدِل ] أ/40[

 )12( إذ حاكَْته فاضطرَبْت            أمـا تـرى أنـها هتتـزُّ للَوَجـِل )11(رنا إىل القٌْضِب 
 ــــــــــــــــــــــــ

.א......:א)1(
،"א:"א)2( .  37א
א)3( ..א:א
א)4( .א:א
א)5( אא:א ،:،.
א.א:א)6( א א .א
א)7( א ، א .א
א:א:א* א ، .، 203א
א:א)8( א ، א א א א ،.

)789). א:) א ، א،1/494א א ، 1/217א

، א176אא א ، א א ،7/278. (
א(א"".א:א)9( .)א
א)10( ،:א .א
.א.א"")11(
א)12( .א"""".:א

 )1(                      حاشاك يا واضَح اجلَاللَةْ         وفاضَح البدِر والَغزالْه 
 )3()  مبعَتِدِل )2(وهل يطاَبق ُمعَوجٌّ (     أنْ َيْشِبَه الغصُن يوًما قدََّك األَسلِ                       

  من عطفيَك باألِلِف                      ملَّا تثنَّيَت ، من تيـٍه ، ومن َصلَِف)4(أعرْبُت ُحسَنَك 
 )7( فغرامي غْيُر ُمنصِرِف )6(                        ِلَشقَْويت )5(ورحَت َتكِسُر أجفاًنا قد انتصبْت 

  ضمريي                      فانظْر ِلَنْحوي ، وكْن َعذيرْي    واستخِبْر احلالَ عن
 )9() وال َتَرقَّْت إليه مهّةُ األَمِل                       ( )8(    َسُينبيَك أّنَي مل أجنْح إىل الَبَدِل 
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 لو أويت الرُمي ما أُوِتْيَت من َحَوٍر                               وحقِّ عينيَك مل َينِفْر من الَبَشِر
 )11(سبْت                   ِبَعذِْل ِمثِلَي ذنًبا غَير ُمْغتفَِر  ما اكت)10(ولو َدرْت ُعذَّيل ما أنَت 

                       ولو رأى الظَّْبَي كيف َعْرَبْد       ُتركيُّ جفنيَك ، كان أَنَشْد
 )12() قَلْ ؟ لو أنَّه ُمْغِمٌد عنَّا ظُبا املُ(     ما ضرَّ ذا الصَّارَم املسنونَ بالكََحِل                        

  عنها بثوِب السُّقِْم ِللَْبَدِن)14( الَوَسِن                    وعاَض )13(يا َمْن نضى ِمن ُجفوين ُحلَّةَ 
  نظرةً يف وجِهَك الََحِسن)15(رفقًا ِبَعْيِن غوادي ُسْحِبها انَسكََبْت                           وهْب لنا 

  إىل خياِلْك    فإنَّها مل تكْن هناِلْك)16(لْها                       وال َتِك
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א .א
א)2( א.:א ، .א
א)3( א ،.א:)513(א אא 2/354א

א)4( .:א
א)5( .""""..א:א
א)6( .א.:א
א)7( ،:א א ، ، א .א
א)8( .א.א:א
א)9( ، א (:א א. . 581א (
א)10( .א.:א
א)11( ..:א
א)12( א)ه656(א א א א ،.
א)13( .:א
א)14( .،:א
א)15( .:א
א:א"")16( .אא،""א

 )2() ال سيَِّما وهو من عينيَك يف ُشُغِل            ()1(هيهاَت يرقُُد ِجفٌن بالسُّهاِد ُبِلْي ] ب/30 [
 ِبُسقِم جفنيَك ، ُجْد فضالً على َسقَِمي                            وباملنـاِم تّصـعد لـي ، فلم أَنـِم

 ، فوجنُتَك احلمراُء ُمذْ ُحِجَبْت                              مل ترَع عهدي ، وما بالعهِد من ِقَدِموِصلْ 
 :                      واقصْر من الصَّدِّ والتَّجنِّي       وقل ملن الَم فيك عنِّي 

 )4()  فإنْ وجْدَت لساًنا قائالً فَقُِل ( من عذَِل                              )3(    إنِّي ألذُّ مبا تُبِديِه 
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)51  *( 
 : وقال وقد َضمَّنَُه بكامله ، مع قوِة التّركيب ، وسهولِة اللّفظ ، وائتالِف المعنى ، فلله دره 

 )5() أجاَب دمعي وما الّداعي سوى طَلَِل                     وظـلَّ َيسـفُح بني الُعذْر والَعذَِل ( 
 )7() ملَء الَزماِن وملَء السهِل واجلبِل            ( )6() فِح كم َعْيٍن ِبكُْم َسفَحْت يا ساكَن السَّ( 

 )9() معّنًى ومدمُع صْب          جيرُّ أذياله وَيْسَحْب )8(قلُب                       (
  )11() الً من الَوَجِل والقلُب َيْسحُب أذيا           ( )10() يشكو إىل القلِب ما فيه من الِعلَِل     ( 

 )13() وكُلُّ َجفٍْن عن اإلغفاِء مل َيُحِج                     ( )12() هلنَّ َعْيٌن بدْت بالدَّمِع يف لَُجٍج ( 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( .:א
.419(א)2( א) א .אא
)3(": א." א א א .א
א:)354(א)4( א.א  .3/74א

א:א* א ، א א. 204א .אא
א)5( א ،  .3/74، א

א)6( א.א:)619(א . 165א
א:.א)7( א.א .3/74א
א)8( .:א
א)9( .749(אא א)  :12א

א
א

א ، א
א)10( .406(א א:) א.א  .2/222א

א)11( א:.א א.א . 581א
א)12( .700(א א) א .א
.632(אא)13( א.א:) . 145א

 )2() ال خَير يف احلُبِّ إنْ أبقى على املَُهِج                ( )1() ومهجٍة فيَك لألشجاِن قد َصلُحْت ( 
 )4()  قبلَ هذا يا ليتين ِمتُّ   ( )3() مل َيْبَق يل يف اهلوى َمالذا                         ( 

  )6() فما أقولُ لشيٍء ليَت ذلَك يل                 ( )5() تركَتين أصحُب الّدنيا بال أَمِل ] ( أ/41[
 )8() فإنَّ ذلَك ذَْنٌب غُير ُمْغَتفَِر                       ( )7() ما جال بعدك طريف يف سنا القمرِ ( 
 )10() ملّا تواضَع أقواٌم على غََرِر                            ( )9()  يل ِهمَّةٌ لدينٍء قَطُّ ما طََمَحْت( 

 )11() وأينما كنَت كنُت عبَدْك      فإنَّ قليب أقام عنَدْك                         ( 
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 )12( ) على بقايا دعاٍو للهوى ِقَبلي                                وأنَت تعلُم أنِّي بالغراِم َمِلي    ( 
 )14() تالَف ُمضناَك قد أشفى على التَّلَِف                 ( )13() مبا بعطفيَك من تيٍه ومن َصلَِف ( 
 )16()يا أكحلَ الطَّْرِف ، أو يا أزرَق الطََّرِف       ( ) 15()فاملوُت إنْ غُضَّت األجفانُ أو فُِتحْت ( 

 )17() رُت ناهْر        وسرَت والقدُّ منَك خاطْر ِلسائِل الدَّمِع ِص                        ( 
 )18() ُيرِدي الطَّعَين ، وصدُر الرُّمِح مل يِصِل                 ما خاَب َمْن سألَ احلاجاِت بالَأَسِل     ( 

 ــــــــــــــــــــــــ
.هـ768(א)1( א) א .א
א.:.אא)2(  .145א

א)3( א א א .581(א א) א .א
א)4( .23،".א:"א

.:.، א .177א
)5(، ،...:א א  .411א

)6(، ،.א:א א .3/75א
.463(א)7( ،.א:) א .147א
)8(، ،.א:א  .1/132א

א)9( א:.א ،.א א .169א
،.א::א)10(  .1/167א

א)هـ656(א)11( ،.
א)12( .656(א א) .א
א)13( א .هـ548(:א ،.א:) 298א

א)14( א א.)هـ749(א א ، א א א .א
א.א)15( א ، א .א
א)16( א.א ، א .אא
א)17( .567(:א א) .א
.ه419(א:א)18( א) א .א

 )2() ين على خوٍف فًما ِلفَِم وقبَّلَْت              ( )1() وغادٍة قد أشرقْت كالبدِر يف الظُّلَِم ( 
 )4() فلم َتُدْم يل ، وغُري اهللا مل َيُدِم              ( )3() ال بل هي الشمُس زالْت بعدما َجَنَحْت ( 

 )6()وحنن باُألْنس بالتالِق     ( )5() كم اختلسنا من العناِق                         ( 
 )7() َبِل                      خوَف الرَّقيِب كُشرِب الطّائر الَوِجِل وكْم َسَرقْنا على األياِم من قُ    ( 

)52 *( 
 ) : سراُج الدِّيِن الَمحاُر  ( )8(وقال عمُر الَمحاُر
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   ناَر احلَُرِق )10(    باتْت ُحَرقي    ُتذْكي ِبَمسيِل دمِعها اهلتَّاِن  )9(ُمذْ ِشمُت سنا الربوِق من ُنعماِن 
                 ما أومَض بارُق اِلحمـى ، أو َخفَقَا]      ب/41[

 )11(                                إال وأَجـّد لـْي األسى ، واألَرقَا 
                                هذا  سـبٌب  حملَنِتـي قـد ُخِلقَـا 

  يف الظَّالِم ما َيغشاين    غَري األَرِق)13(ُف      بادي القَلَِق   ال أعر)12(أُْْمِسي َوَوِميُضُه بقليب العاين 
 ــــــــــــــــــــــــ

א.)هـ764(א)1( א .א
א.:.א)2( .4/37א
א)3( א.:.א . 165א
א)4( א .هـ752(א א.:)  .687א

א)5( א א.א .א
א)6( א.א:.) هـ827(:א 7/186א

א)7( א.א  .2/222א

א:א:א* א ، א4/280א א85، א ، א ،4/21،
א א א 198א א א ، א :א.. 77،

א" (א . "، א א ، ).4/33א
.א.:א)8(
א:)9( א ، א א ،:.א ،א 4/1316א

א א א ،5/293، א ، א א،3/1379א א ،  .577א

א)10( ."".א:א
א)11( א א א א א א א.א:א

"".
א)12( א א א .:א
א)13( א א א.:א א .:א

       أضـىن َجَسـدي ِفراُق إلٍْف َنَزحا                                    

  عيين َنَزحا)1(                                     أفىن َجلَِدي ، ودمـُع 
 : وَزْنُد لوعيت قد قُِدحا )2(                                    كم ِصْحُت 

 ُع و السُّلُوُّ منَِّي فاِن     والوجُد َبِقْي ؟  يُد السَّقاِم من ُجثماين   غَري الرََّمِق    ما أصن)3(مل ُتْبِق 
                                     أهوى قمًرا ، ُحلَْو مذاِق القَُبِل

  ُيكَحلْ طْرفُُه بغِير الكََحِل)4(] مل                                   [
 بليُّ املُقَِل  با)5(                                    تركّي الَّلَحظاِت 
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 زاهي الوجناِت ، زائُد اإلحساِن    حلُو اخلُلُِق     عذُْب الرََّشفاِت ، ساحر األجفاِن   ساجي احلدِق 
  لثاَمُه ، وأرخى َشَعَرْه)6(                                    ما ماطَ 

 َرْه                                    أو هـزَّ معاطفًا ، رشـاقاً َنِض
                                     إال ويقـولُ كُـلُّ  راٍء  َنظَـَرْه

 )8(غضِّ الوَرِق )  7(هذا قمٌر بدا بال ُنقصاِن   حتت الَغَسِق   أو مشُس ضحًى يف غُُصٍن فيناِن ] أ/42[
                                    ما أبدَع معًىن ، الَح يف صوَرِتِه

                           رحيانُ  ِعذاِرِه  علـى وجَنـِتِه        
  من ريقَِتِه)9(] احلياة[                                   ملا سـقى 

   من حيثُ ُسِقْي  ُيضحي وَيِبيُت وْهَو يف النِّرياِن  مل َيْحتِرِق)11( الّرحياين )10(فاعجْب لنباِت ُصدِغِه 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( "א א": .א
א)2( א .:א
א)3( א.:א .א
،.:א)4( א א א א .""א
א.א:א)5( .א:א .
א)6( א א .:א
)7(": ".
)8(": א.:א." א א"".א .א
א.א:א)9( א א.א:א א א א .א
א)10( א א א א א .:א
)11(": .א"

 
 

)53*( 
 :  صدُر الدَّيِن )1(وقال ابُن الوكيِل
  َمَع الُغزالِن         ُسوَد الََحدِق)2(الباِن       بَني الَوَرِق         إال َسلََب املها ما أْخَجلَ قدُُّه غصونَ 

 )3(                        قاسوا غلطًا من حاَز ُحْسَن الَبَشِر           طولَ الُعُمِر 
  السََّحِر الّشَعِر        قَبلَ)5( يلوُح يف دياجي )4(                        بالبدر 

  ، وال كرامةً للقََمِر            عنَد النَّظَِر)6(] قدَر [                        ال 
  َمدى األزماِن   َمعناُه َبِقْي       يزداُد َسًىن ، وُخصَّ بالنُّقصاِن               بدُر األفُِق )7(اِحلبُّ مجالُُه 

         لَلُْمْعَتِبِر)8(] ِه نباُت الزََّهِرمن نرجِس حلِظ                        [
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 )10(] باِلْمِسك َجِرْي         [)9(] قَطافُُه بالنَّظَرِِ[                        روٌض نِضٌر ، 
  الّشَعِر          يف اخلدِّ طَِرْي)11(                        قد زيََّن ُصدغَُه نباُت 

  األغصاِن            للُمْعَتِنِق )13( ُسِقْي   والقدُّ مييلُ ِميلَةَ )12(اِن      بالطَّلِّ والَورُد حواُه ناعُم الرحي
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א:א* א ، ،،4/278א א א 4/20אא، א ، א ،
א197 ، א א6/27، א א ، א א ،51، .א

.א.)1(
א)2( א .א:א
א)3( א א"א"א א א א ""،א

א .א
"א"""א)4(
.:א)5(
א""א)6( א א א .א
א)7( א ..א:א
א)8( .א:א
؛.:א)9( א א .א
א..:א)10( א א .א
א)11( א.א:א א ،:א א א א

.א""
א)12( .:א
)13(": א.א" א .א

                   
 )1() ِللُْمْسَتَهاْم ( القدُّ وطرفُُه ، قناةٌ وُحساْم                  [                    

 )فيها ِحماْم (                         واحلاجُب واللِّحاظُ قوٌس وِسهاْم         
 )ِريٌّ ِبَتماْم (                         والثغُر مع الرُّضاُب كأٌس وُمداْم          

 ظٌم مع املَرجاِن       يف فيِه َنِقْي           قد ُرصَِّع فوقَُه عقيٌق قاِن              َنظَْم النََّسِقوالدُّرُّ ُمَن
 )2() ُخلُقًا وَسنا (                         قد أنبَتُه اُهللا نباًتا َحَسنا                   

 )حيكي فََنَنا             (                         وازداد على الَمدى هباًء وَسنا 
 )بل َنالَ َهنا (                         َمْن جاُد له بروِحِه ما غُِبَنا               
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 )4(]        مل يتَِّفِق )3(قد زيََّن ُحْسَنُه مع اإلحساِن   ُحْسُن اخلُلُِق          لو رمُت حلُِْسِنِه شبيًها ثاٍن 
 يا وأموُت يف هواُه كََمدا             ما ذاك ُسدىأح]  ب/42            [

                         َمْن ماَت َجَوًى يف ُحبِِّه قد َسِعدا       ِمْن غِري َرَدى
 )6(     صربي فُِقدا )5(                        أقسْمُت ، فما أحولُ عنُه أبدا 

  بالسُّلواِن   ضْرَب الُعُنِق)8(َرقي     يستاهلُ من َيُهمُّ     زادْت ُح)7(كم أكتُم ، ما يفيُدين ِكتماين 
                         الصِّحةُ والسَّقاُم يف ُمقلِتِه               مع لفَتِتِه
                         اجلنَّةُ واجلحيُم يف وْجنِتِه                مع هبجِتِه

  :)10( يقول من دهشته      يف رؤيِتِه )9(َدُه                         َمْن شاه
  )13( من الّشيطاِن   ربِّ الفَلَِق )12( ِرضواِن   حتَت الَغَسِق     باِهللا أُعيذُُه )11(هذا رشا قد فرَّ من 

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( א א א א אא א ، א .א
א)2( א ، א א א א א א א .א
א)3( ."".:א
א)4( א א ، א ،א א .""א
א)5( .א:א
א)6( א ."".א:א
א)7( ."".:א
)8(": "..
)9(": "..
א)10( א א"".א:א א ."א"א
א)11( א:א .א
א)12( א א .:א
א:א)13( א"""".א ؛ א א ،.

)54*( 
 : وقال الّصالُح الصَّفدّي 

 َرِق معاطُف األغصاِن      حتَت الو)1(ما هزَّ قضيَب قدِِّه الرَّياِن        ِللُْمعتِنِق        إال ُسِترْت 
  قََمًرا مل ُيبِق مّني َرَمقَا          لـّما َرَمقا)2(                        أهوى 

                         قد زاد صبابيت بهِِ ، واحلَُرقا              شوقًا وَشقَا
  سهَم جفِنِه أو َرَشقا        فـي يوِم ِلقَا )3(                        لو فوََّق 

  وغًى متيُس يف غُدراِن    نْسَج احلَلَِق     أبصرَتُهْم يف َمْعَرِك الفرساِن      َصرعى احلََدِق)4(طالَ أب
                         بدٌر مَنعْتُه قَسوةُ األتراِك                  ُرْحَمى الّشاكي

   واإلشـراِكِمْن ناظِرِه حبائلُ األشراِك              ]         أ/43       [



 - 248 - 

  

  قبلي من النُّسَّاِك         والفُتَّـاِك)5(] هبا[                        كم ضلَّ 
  )7(هذا َنَسِقي :   أموُت يف اهلوى ناداين :     َصعُب اخلُلُِق    إنْ قلُت )6(قاين الوجناِت َيْنَتمي ِللقاِن 

        ُصْبًحا فأضا)8(قَتَرَضا                         كم جاَء جبيَنُه الدُّجى وا
                         كم جرََّد ِجفُنُه ُحساًما وَنَضا             والّصبُّ قََضى

            من مجِر غَضا)9(                        كم أودَع ريقُُه فؤاًدا َمَرضا 
 ِه اخلالُ على النِّرياِن          مل َيْحتِرِقفاعجْب لرضاِبِه ِشفا الظمآِن     ُيذكي ُحَرقي     واخلدُّ ِب

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א:א* א ، א4/283א א88، א א ،.
א)1( א"".א:א .א
א)2( ..:א
א:א)3( ،.א א ،  .10/320א

؛"""")4( .א
،א.:א)5( א .א
א:א)6( ، ،.א  .10/352،אא

א:"")7( א"".א א א .א
א: ،.

)8(": "، .א
א)9( א.:א א""א .(א (

                     يا َخْجلةَ خدِّ الورِد يف َجنَِّتِه             من وجنِتِه
                   يا كَسَرةَ غُْصِن الباِن يف َحضرِتِه         من َخطرِتِه      

  بدِر التَّمِّ من عرَِّتِه           فـي طُرَِّتِه)1(                        يا َحْيرةَ 
      ما مل ُتِطِق األقماَر بالبهتاِن    وْسطَ األفُِق        أنْ ُتْشِبَهُه ، فليَس يف اإلمكاِن)2(ال تعتقدوا 

                         ما أْسَعَد َمن أصاَبُه بالََحوِر               َسهُم النَّظَِر
                         ما أنعَم َمن َتْصليِه ناُر الِفكَِر             طولَ الُعُمِر

           عند السََّحِر                        أو قيََّدُه احلُبُّ بقيِد الشََّعِر      
       فوَق الُعُنقِ          أو باَت ِبقٌفِْل ُصدِغِه الّرحياين       حتَت الَغلَِق)3(أو طوَّقَُه بذلَك الثُّعباِن 
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)55 *( 
 
 : الَحنَِفّي تغمََّدُه اُهللا برحمته )4(وقال الشَّيخُ شمُس الدِّيِن ابُن الّصائِغ ] ب/43[ 

  األجفاِن    ِسحَر احلََدِق       كانْت فََسَدْت عقيدةُ اإلمياِن    من كلِّ َتِقْي)5(تنِة لو أَرَسلَ ربُّ ف
                         أهوى غُُصًنا ، أطلَع فيه قََمرا        قليب قََمرا

                         يف منِل ِعذاِرِه حتَاُر الشَُّعرا            يا َمْن َشَعرا
                   سلطانُ َمالحٍة ، إليه اُألَمرا          تأيت ُزَمرا      

 باملهجة أفَْتِديِه ِمْن سلطاِن         يهوى قَلَِقي         قدَّمُت له الرُّوَح فما أعطاين     غَير األَرِق
                         يف ُبردته ِللضَّمِّ غْصٌن َرِشُق          غَضٌّ َوِرُق
ـَّمِّ إذ ينتِشُق          ِمْسٌك َعِبُق                          ِمن َنكهِتِه للش
ـَُق         سيٌف ذَِلُق   )6(                        مـن ُمقلِتِه  حلربنا ُيْمَتش

      ثوَب الشَّفَِقما جّرَدُه يف َحْوَمِة امليداِن          ِشْبَه الفَلَِق          إال وكسا من دِم الفرساِن   
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( ."".א:א
א)2( .:א
.א)3(
.،"".א:א*
א)4( .א.:א
)5(": ".
،.א:א)6( א ، :""".10/109א א" א ،.

 )2(كْم ليٍث اَسْر )        1 (ْر                        ظَْبٌي غَِنٌج ِلَجفِْنِه حني اْنكََس
                         كم ُرْمُت أصيُدُه بلطٍف فَنفَْر            وارتاَع ، َوفَْر

 َخطَْر:                         حاولُت ِعناَق قّدِه حَني َخطَْر           نُوِديُت 
 من دوِن عناِق قّدِه الرَّيَّاِن       ضرُب الُعُنِقال تطمْع يف ِعناِق َخْصر فاِن     كالوهِم َبِقْي      

                         يف قالِب ُحْسِنِه كما شاَء َنَشا           أفديه رشـا
 كم ُمهجِة ُمغرٍم ، وكم طَيِّ َحشا      بالوجِد َحَشا]             أ/44   [

            إالّ َنَهشـا)3(شا                         ما أرسلَ َشْعَرُه إلينا َحَن
 يا ليَت لديغَ ذلَك الثُّعباِن        بالرِّيِق ُسِقْي       أو ليَت ِخبطّ عارِض الرَّحياِن      لو كان ُرِقْي

                         يف حاجِبِه واللَّْحظ قوٌس ، وِصفاْح    واهلُْدُب ِرماْح



 - 250 - 

  

  والرِّيق رحيانٌ وراْح        والثَّغُر أقاْح                        ِمْن عارِضِه
 )4(                        ِمْن طُرَِّتِه والفرق ليلٌ وصباْح          اسَودَّ ، والْح 

 واخلالُ يلوُح فوَق خّد قاِن       كالتِّْبِر َنِقْي       كاِلمْسِك يفوُح وْهَو يف النِّرياِن     ِللُْمْنَتِشِق
 

)56 *( 
      

 : َبيََّض الُلُه ذَقْنَه )5(وقال أبو بكر ابُن ِحجَّةَ 
  يف أَمياين     والعبُد َتِقْي )6(َتاِهللا غدا صربي عليكْم فاِن      والوجُد َبِقْي     واِهللا ما َحَنثُْت 

 ــــــــــــــــــــــــ

)1(": ".": ".
.א"")2(
،.א:א)3( א ،  .6/289א

א)4 ( א .א
א:א:א* א ، א198א א א ، א א79، ، א א ،

א 209א ، א א. 282א، .א
.א.:א)5(
א:"א.""א"")6 ( א .א "

                             
 َمْن ِمتُّ بِه صبابةً يا أَسفي                لو كانَ َيِفْي                                

                         قاُسوُه ِبُغْصِن بانٍة ُمنعِطِف                بادي اهلََيِف
 )1(قد ِزْدُتُم يف السََّرِف      ما األمُر َخِفْي . اتَِّئدوا :                         قلُت 

  الباِن              بَين الَوَرِق)2(إنْ ماَس ِبلِني قّدِه الفّتاِن      ِللُْمعتِنِق      ما قيمةُ  مقصوِف غُْصِن 
  البدُر ملا َسفَرا           ليالً وُسرى)3(َحكاُه :                         قالوا 

               ذا القولُ ِمراقد أتى ُمعتِذرا:                         العاقلُ  قال 
 انصرفوا ، فأيَن فَْهُم الّشَعَرا       يا َمْن َشَعرا ؟: قلُت ]       ب/44       [

 َبدرْي ِبكماِلِه َمدى األزماِن    بادي الشَّفَِق     والبدُر َرَمْتُه ذلَّةُ النُّقصاِن                  بني الطُُّرِق
 ولنا         يف ذاَك َهنا) 4(اخلُلُْق روى عن املَُوطّا                         و
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           ُمذْ حدَّثنا)5(                        واللفْظُ ُحمرٌَّر ، وقد فَّصَحنا 
  عن الروضِة قد أنبأنا      بل نزََّهنا)6(] والوْجُه                        [

          يل من طُُرِق)7(ُمتَِّسِق         واخلدُّ َروى حماِسَن النُّعماِن والنَّْهُد غدا َيروي عن الرُّمَّان    لل
                         والربُق غدا ِمن ثَْغِرِه ُمْنهِزما              مل يأِو مسا

 :                        والثَّغُر يقولُ ُمذْ أزاَح الظُّلَما              ملّا ابَتَسما 
  اجلَماِل كْن يل َحكَما     ِممَّْن ظَلَما)9(                 يا ُمحتِسَب        
  حاكاين   بني األفُِق    فاضرْب بعصا اجلوزاِء هذا اجلاين     حتَت الفَلَِق)9(فَلُْق الصُّْبِح كَْم : قالوا 

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( .:א
א)2( ..:אא
:"""א)3( א." .א
א:א)4 ( א:، א א ، א "."א
א)5( א.:א א א:א ..א
א.א:א)6( א א א א .א"".א
.א"""א".א)7(
א)8( א.א:א .א
א)9( א ."".א.:א

                          قُرطاُه بوجنتْيِه لّما اتََّسقَا            قليب َخفَقا
 ما ُمْنَتِشقا            لـّما َعَبقا                        والثغُر غدا بينُه

 :                        ناديُت ، وقد قبَّلُتُه حَين َسقَى       ِريقًا َعِبقا 
 )3(   ُمفِْتي الِفَرِق    أصبحُت ُمَهتَّكًا بال ِكتماِن  بني اِحللَِق )2( يف األعياِن )1(قد كنُت رفيَع القصِر 

)57 *( 
 :  َرِحَمُه اهللا )4( الَعطّاِر وقال سيِّدي يحيى بُن

 )5(ما َجّرَد صارًما من األجفاِن    بالسِّْحِر ُسِقي    إال َوِدْدُت للّذي َيلحاين    ضرَب الُعُنِق ] أ/45[
  َجمالَ عائٍد من َسفَِر      عْوَد القََمِر)6(] ُعلِّقُت                        [

  أصاَبُه من أَثَِر                 كاملُسَتِتِر                        والوجُه مبا
                         والفَْرُق َيلُوُح من ِخالِل الشََّعِر         مثلَ السََّحِر
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 يف األفِق ، ونوُر خدِِّه الفتَّاِن       حتَت الشَّفَِق         كالبدِر َسَنا ، وَشْعُرُه الرَّْيحاين     ِمثلُ الَغَسِق
                       هلْفي وعنائي بعَد أنْ ُحجَِّبنا            عنه َزَمَنا  

                         قد راَم ِعذاُرُه يقيِه الِفَتنا                من أَعُيِننا
                         ظُلًْما ، وبالِم ُصدِغِه قد كََمنا          َيْبغي اِلمَحنا

 )8( كالشَّْيطاِن     أملُْسَتِرِق      ناديُت أعوذ منَك بالرَّمحِن       إنْ كنَت َتِقْي )7(ُح فْهَو َيْخفى ويلو
                         فاغتاظَ ، وطرفُُه ِلقليب ظَلَما              لـما اْحَتكَما

 َيحكي الدَِّيما    )10( ُيريِه من مسا ِجفَين ما )9(                        والدَّمُع 
                         لكن ِلَشقا جنْمَي مل َيِرِث لّما              مّني َعِلمـا

 ــــــــــــــــــــــــ
א.א)1( .א
א)2( א ،:א .א
)3(": א.א" א ، א.א א א א א א
א:א:א* א א ، ." ،81א "
.א.)4(
א)5( א א:א ، .،א
א""א)6( א א .א"""".א
)7(""": ".
א)8( א ، .:"א " 18 .
)9(": א" ، .א.א
)10(": ".،.

  العاين        سهُم الُعُنِق)1(بل فوََّق سهَمُه فما أخطاين       عند احلََنِق       واستهلَك طائَر الفؤاِد 
 )2( َهَجر احملبَّ ، ال عن سبِب             إال َوَصِبي                         يا َمْن

 )3(                        سكِّْن حركاِت قلَيب املضطرِب                أمللتهِب 
 وال َتَخْف أبًدا من حريب           َيفديَك أيب. واْسكُْنُه ]   ب/45           [

  احلََرِق       واصْرب سُيفيُض دمعَي الطُّوفاين        ُسْحَب احلََدِقال ختَش إذا سكْنَت يف ُجثماين    َحرَّ
 )4(                        قد كنُت عهدُت أنَّ صبحي َنفَرا             واللّيل َضَرا 
                         حّتى عطََف احلبيُب يل ، واعَتذَرا             عّما َهَجرا

       أصبْحُت ، وال أرى ِللَْيلي أثََرا                والصُّْبُح َسَرى                  
 يف اللّيل إيلَّ ، فانثنْت أجفاين    أْسرى األَرِق      يا صْبُح أما خِشيَت يف حرماين        ربَّ الفَلَِق ؟
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)58 * ( 
  : )5(وقال محموٌد خارُج الشّام 
 )7(وقَت الَغَسِق     إال َدلَقَْت هريسةُ الِكّتاِن       حبَر الّزلَِق    )6(ما باَضْت ُجّبيت على ِخْصياين 

                                 اِملكَْنُس ، واِلمقَصُّ فـي وْجَنِتِه
  واحلصُري يف ُمقْلَِتِه)8(                               والّدفَّـةُ 

 )10( يقولُ ِمن فَقَْحِتِه )9(                               َمن فاقََحُه 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א א:א א.א .א
א:א)2( ،.א א ،  .1/797א
א)3( א א.א:א .א
א)4( א :".א:א "، א.א:א.א ، א ، 14/482א
א""א:א* א:، "".326א

א ،.א א א.א
א"".א .א

א:א)5( א ، א א א
א א . )326(א

א)6( ،.:א א ، .14/229א
א)7( א:א ،.א א ، .10/144א
،א.א:א)8( א א.9/104، א א א א

.א
א:فاقحه) 9( .א
،.א:الفقحة) 10( א ،   .2/546א

  رفض َنصراين     جا َيْنفَِلِق)2(بُس نقاِنِقي    فوَق الََمرِق     أو ِد)1(هذا َعَدٌس قد سالَ من قُضباين  
 )3(                                          اخلمـُر ُيديُرها علينا َبْنِقْير 
 )4(                                         واجلوُّ َعقُْد َضباِبِه ِزفٌت َوِقْير 

  فََرَش ِلحافَُه فوَق السَّريْر                                          والكلُب
  على ِسيقاْني  زاَدْت ُحَرقي)6( َبِقْي  واْزَدْدُت َخِبيَصةً )5(والفاُر ِحراُمُه على الِقيعاِن  َشهَرْيِن ]أ/46[

                                          يا َمْن طَبخوا محاَرهـْم فـي َجَمِل
  َبَصِلي ؟)7(         من قال ِلِحزاِمكم ُيكَْشِكلُ                                 

                                          أقسـمُت ، وبيُتنا ِمن الِفْجـِل َخِلْي 
 )12(  أو حائٌك قد عسى عِلْي الشَّنقاين       ال َيْنَتِشِق)11(  قطَّ القََبِق )10( اَسناين )9(قَْبَع )8(هذا رجلٌ قد قطَّ 

 )13(                                       اجلُْنُك َحكى ملّـا دنـا فوَق َجَملْ  
  ، وما النهُر َحَملْ )14(                                        والنَّقُْب حوى جوا 
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 )15(                                        والروُض َزَرْعَن أرَضُه الكُلَّ َعَسلْ 
     والِقطُ ُيَسكِّروا به الدكاِن        ال َيْنَسِرِق)16(ْيُض نبُت خلٍّ على احليطاِن      نْبَت احلََبِق والَب

 ــــــــــــــــــــــــ
)1(": "..
א)2( א .א
.א:)3(
א)(:א)4( ،.א א ، .5/124א
)5(": "..
א:א)6( א ،.א א ،  .7/20א

א"א"א.:)7( ،.א ،א 11/360א

)8(": ".
א:א)9( ،.א א ،  .8/258א

)10(""": א." ؛ א .א
.א:א)11(
א""""א)12( א .א
א:א)13( ، א.א א ، .1/161א
)14(": א" .א
)15(:،.
א:א)16( ، א א:א א ، א ،.א א ،  .10/38א

  ِدْبـٌس ، وفُولْ)1(                                حمموُد أنا ِنقالَِتي 
                                  أنظُم قصـَبةً َتـرى هلا النَّاَس ُدخولْ

 :  يقولْ )2(                                عارضُت به َما أصبَح الشيُخ 
 )3 ("ا أخجلَ قدَُّه غصونَ الباِن   بني الَوَرِق      إال َسلََب الَمها مَع الغزالِن     ُسوَد الََحِدق م" 

)59*( 
 : وقال الشَّيخُ صدُر الدِّيِن ابُن الوكيل 

 لَ والإنْ صدَّ ومل َيُجْد ِبَنقِْع الُغلَّْه     بلْ زاد ِقلَى     ال حولَ وال قّوةَ إال باللَّْه       ال حو
 وأبيـَك يا حيايت ِحَيِلي: قلـت ] ب/46                       [

                                   ُتدين ألَِمـي ، وأنَت أقصـى أَمِلي
                                  يف مثِل هـواَك ِصرُت َضْرَب املَثَِل

   ال حولَ وال)4(    يف مثِل هواَك قد لِبْسُت الذِّلَّةْ أغدو ، وأروُح يف الربايا ُمثلْه     َضّرا وَبال 
                                   الورُد بوجنتيَك ، َيْجِني اجلاين
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                                   غريي ، وَجفاَك ِللَْبال ألْجاين 
ـِلُ احلبيَب اجلانـي                                     اُهللا يقاب

 ما اُهللا ـ تعاىل َجدُُّه ـ يف غفلةْ   يا َمْن غَِفال     كم َتظِْلُمِني ، أْخِرْجين يف َعْمله     ال حولَ وال
                                   ُمذْ شاهَد ناظري عليه َعَمال
                                   قد جّرد ُصدغَُه ، وَسلَّ الُُمقَال

                      عْضًبا ، ومن القواِم هزَّ اَألَسال             
  ، وقَوَّى الَْحملْه    حّتى قََتال    يا ليَت وبعُد مل َيِجئْ بالفْضلْه     ال حولَ وال)5(واسَتقَْبلَ َصّبُه 

                                   باِهللا إذا قضـيُت من بلواُه
        ال ُيْضِجُعِني يف ُحفريت إالهو                           

                                   ولُْتكْرْمين ِبَسـْعِيِه رجالُه
 وليْشهْد ِللشَّهيِد أهلُ اِلملَّْه     كيَف انَتقَال     واستْصَحَب وجَدُه ِلِجدِّ النَّقْلَْه    ال حولَ وال] أ/47[

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א)1( ،.א א ، ."" .11/676א
א)2( א .א..א
א)3( א .א
،:א* א א א א ."א "
)4(""": א.א" .א)4("".א
)5(":  .א."

)60  *( 
 : وقال القاضي السَّعيُد ابُن َسناِء الُملِْك السَّْعدّي 

 ْك            وأنَت َجنَّةُ الصَّديْق                 لوال جتنِّيْك البدُر َيْحِكيْك               لوال تثنِّي
 )1(                           مل يلَْق ُنعمى ونعيْم           َمْن مل يالِقيْك 

  فراقِيْك)2(]ها[                            محَّلَْتين كل عظيْم             منـ 
  يل َدْيًنا قدْمي            على ِعناقيْك )3(إنَّ ] و [                          

  يل قلًبا رقيْق              عساُه ُيعديْك)4(] ألنَّ[ِللصَّدِر أُدنيْك              بالفَمِّ أجنيْك          
                            رأيُت ربًعا من بعيْد          قد كنَت تأويْه

           ثوى به احلُْسُن اجلديْد       إذْ أنَت ثاويْه                  
  الدُّرِّ النَّضيْد     ال بل دراريْه)5(                           وزهُرُه 

  )6(أَهلْ معانيْك           خلَْعُتها روًضا أنيْق               على مغانيْك :         فَِحْرُت أشكيْك 
 )7(      أْهواَك معسولَ القَُبلْ        ُحلَو الشَّمائلْ                      
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 )8(                           مألَت عينيَك كُحلْ         من ِسْحِر باِبلْ 
 )9(                           وأنَت ما زلَت األَملْ        ِلكُلِّ آملْ 

      يف فَِمِه ِمْسٌك َسحيْق             حني ُيَسمِّيْكأْتُرْك جتنِّيْك               فعاذيل فيْك        
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א:א* ، ."،64א "
א)1( ..؛""א
.א)2(
.،:א)3(
א.:א)4 ( ،". "
)5(""": .א"
.:א)6(
.א:،:א)7(
.:،:א)8(
،:א)9( .:؟

ـِْن حالـي]   ب/47           [  يعذُلُِني وما َدَرى               ُحبس
  اجلَماِل)1(                        وإنَِّني فيَك أَرى                كُْنَه 

 )2(] لسـَت ِبَغاِل[                        بكلِّ شيٍء ُتشَترى             
 بالروِح َيشريْك             َمن ليس َيدريْك            فكيَف َمْن ذاَق الرَّحيْق      والشَّْهَد ِمن ِفيْك ؟

                         لـمَّا أتـى ، وقد أىب            ُيعطي وصالَْه
 لَْه           مـَع الِغال)3(                        جرَّدُتـُه ِمن الِقَبـا 

 : ذا الصِّبا             فقلُت ال لَْه )4(                        فقالَ َخلِّ 
 )5(" عليش ْنخليِّْك             وليش نداريْك             أنا يف اهلوى قاطع طريْق    ال بّد ْنعريْك " 

)61 *( 
  : )6(وقال الشَّيخُ بدُر الدِّيِن َحَسُن بُن عمَر بِن َحِبيب

 لوجُد معلوْم           والصَُّرب معدوْم                يف ُحبِّ ذي خدٍّ أنيْق         بالتِّرب مرقوْما
  فيه خالْ         ِللورِد حارْس)7(                           أْحِسْن خبدٍّ 

                           وجفِن عٍني بالنِّبالْ               َيرمي الفوارْس
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                          ِمْن فوِق قدٍّ ال ُينالْ              كالغصِن مائْس 
           إنِّي بذيَّاك الّرشيْق            حريانُ موهوْم)8(بالُّلطِف ملزوْم          بالرِّدِف مظلوْم 

 ـْن                          رٌمي ألرباِب الصَّالْح             باللَّْحِظ فاِت
 يف القلِب ال بني الِبطاْح         لـه َمواِطـْن]      أ/48            [

                           قد حاز ِمن دوِن اِملالْح         كُلَّ احملاِسـْن
 فاخلصُر مهضوْم         والثَّغُر منظوْم                 فيه ُرضاٌب بل رحيْق         باِلمْسِك خمتوْم

 ــــــــــــــــــــــــ
)1(": .א."
:"""א)2( א" א א ، ،.
)3(": א.א" .א
..:א)4(
.א)5(
א""א:א* א ،.
.א.)6(
)7(::.
א:)8( ، א .א

       يا َمْن نأى عن دياْر            َصبِّ التَّصايب                  
                           إىل مىت هذا النِّفاْر              طالَ ارتقايب

                          ُجْد بالتَّداين ، واملَزاْر           واعِطْف ِلما ِبي 
           واهلجُر شيٌء ال يليْق             والصدُّ مذموْمفالسُِّر مكتوْم              يف النَّفِس مضموْم

                          والئٍم ال َعقْلَ لْه                يأبـى ُمرادْي
             ِمن ذي ِعناِد)1(                          تبًَّا له ما أْجَهلَْه 
 لْه              ربُّ  الِعبـاِد                          َيعذُلُ فيمْن كَمَّ

        يا الئَم العبِد الرَّقيْق               يف ِعْشِق خمدوْم)3(     وزْدَت يف الُّلوْم )2(قد جئَت بالشُّوْم 
                          وغادٍة فيها اختفى              بدُر  الكماِل

  اجلَفا             ُحلَْو  الدَّالِل                         َتهوى رشا ُمرَّ
 :                         قالْت له ملّا َوفَى                 بعَض  اللّيايل 

 )4("يا ِمْحَنيت قُوْم          ويف اخلليْج ُعوْم           وُشقَّ وادَِّرْع يف العميْق           واملعىن مفهوْم " 
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)62*( 
 : اِء الُملِْك وقال ابُن سن] ب/48[

 )5(هذِه حاَنْه                        ويف هذي ِكنانْه :              الَوغى والسُّكُر يف عيَنْي غزاِل   
 َتْسقي ، وهذي ِمْنُه َتْرمي)6(] هذِه                                  [

 مي                                  فْهَو حمبويب ،وإال فْهو َخُصـ
                                   وْهـَو مهِّي ، وِبـِه تفريُج مهِّي

                                   بالضُّحى مشسي ، كما باللّيِل َنْجمي
  يف الكماِل            قدُّه باَنْه                                 بأعالها ُجماَنْه)7(وجُهُه بدٌر ولكْن 
 ــــــــــــــــــــــــ

)1(": "..
.א"א")2(
.א"א")3(
.א)4(
א""א:א* א א א ،.
.א)5(
א""א)6( .א
)7(":"، א ، :"א ".

                             مالَ يب يف العشِق غُْصٌن ِمْنُه مائلْ
  بأوراِق الغالئلْ)1(       غُُصٌن يهفو                            

                                   ُمخِملٌ ِباللَّيـِل أنفاَس اخلمائلْ
                                   وأنا املقتولُ من تلَك الشَّمائلْ

 )2(        وكم أحيْت لُباَنْه فْهَي لأللباِب بالسِّحرِ احلالِل               أيُّ فتَّانْه                   
                                   خدُُّه باخلاِل ما أغىن ، وأثْـرى
                                   خالُُه اِملْسكيُّ قد ساَر ، وأسرى
                                   ساَر من أوطاِنـِه بّراً وَبْحـرا

  خديِه ِتربا)3(         فأتى حىت مال ]    أ/49             [
  من عانْه                   وقد أدَّى األمانْه)5( اخلياِل      جاَء )4(أيُّ خاٍل قَْد َسَرى َمسرى 

                                   ما على َمْن جـاء للمحبوِب قـاصْد
 د الشُّْرِب ـ راقْد                                  فرأى احملبوَب ـ بع
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                                   َوَرَد املَْنَهـلَ منـُه وْهـَو بــارْد
  بعَض القـالئْد)6(                                  صار من َتْعِنيِقِه 

  هذي ِخيانْه ؟قبَّلَ الياقوَت من فوِق الآليل               َشمَّ رحيانْه                            فهلْ
                                   فََتَنْتُه غادةٌ  تـاهـْت عليـِه
                                   بعد أخرى فرطْت من راحتيِه
                                   فلقـد كانْت لهُ طَـْوَع يديِه

 ـاءْت إليـِه                                  وُتغنِّيـه إذا ج
 )7(" كم تبوْس فمي ، وكم جتذب داليل       ِبَسنا َنانْه                          تظّن أين فالنْه " 

 ــــــــــــــــــــــــ
)1(:.، א ،  .15/362א

،.א:א)2( א ،  .13/377א

)3(""": ؛" ،.
)4(": א." א ،.
)5(": ".
)6(": א:א.." א א ، א א
.""".א)7( "

)63*( 
 : وقال بدُر الدِّيِن َحَسن بُن َحبيب 

 )1(يب رشيٌق قُدَّ ِمن رْشِق النِّباِل                      قدُُّه بانْه                                   وعيناُه ِكنانْه 
 اللَّْحـِظ ، تركيُّ املُحيَّا                                  بابليُّ 

 طرفُُه ُيغنيَك عن ُشْرِب احلَُميَّا]    ب/49                    [

                                   في معاني ُحْسِنـِه ُمَلـٌح ُتهيا
                                   مل يزلْ َيشوي به األكباَد شيَّا

 صاِل               منُه فتَّانْه                                    على قتلي ُمعانْهَمْن ُمجريي من ُجفوٍن كالنِّ
                                   غْصُن باٍن مائلُ األعطاِف مائْد
                                   رُيم ِسرٍب صائلٌ باللَّحِظ صائْد

 ُر العشاِق ظلًُما ، وهو راقْد                                  أمه
  ريٌق منـُه بارْد)2(                                  وأثاَر الناَر 

  لطلّاِب الآليل                  فيِه ُجمانْه                                  وللنُّدماِن حانْه)3(َضّم ثغًرا كم 
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 ـٌي كحيـلُ املقلتيـْن                                  بـأبـي ظب
  ، ُحْسٍن حوى يف الوجنتْني)4(                                  َجنََّتْي 

                                   نوُرُه جيلو القَـذى مـن كُـلِّ َعْني
 )5(                                  لو ترى ُصدغيِه ، والـخدَّ اللَُّجْيْن 

              حتَت رحيانْه                            تراءْت أُقُْحوانْه)6(قد تعاىل عن ِمثاِل ِشْمَت َمرأى 
                                   َمدمعي وقٌف علـى اخلدَّْيـِن جاِر

 والدُّجى بالسُّْهِد عندي كالنَّهــاِر]         أ/50                 [
           ِزْدَت يف الَْهِجر ويف فَْرِط النِّفــاِر                        

 )7(                                  واِف ، وارحْم يا خبيالً بالَمزاِر 
 مهجةً مذ ُخْنَتها بعَد الِوصاِل               فيَك تعبانْه                                إىل كم ذي اِلخيانْه

 ــ ــــــــــــــــــــــ
א""א:א* א ،.
א)1( .א
)2(": ..א"
)3(": .א."
)4(": "..
،.א:א)5( א ،  .13/379א

)6(": .א."
)7(": א"  .א

  سائلْ)1(                                  ُربَّ َخْوٍد َخدُّها املسؤولُ 
 ْرَف اخلمائلْ َع)2(                                  وشذاها ُمْخِملٌ 

                                   ما أُحْيلى ُحْسَن هاتيَك الشَّمـاِئلْ
 :                                  قدُّهـا امليـالُ فيـه قـال قائلْ 

  )4( " َتغار ُسْمُر العوايل           آش هي البانْه                 وآش هي اخليزرانْه )3(ِمن قَوام هيفا " 
)64*( 

 :وقال ابُن سناِء الُملِْك 
  فيَك َبذال            وأشتريْك)5(َنَعْم ، أنا منَك يف عذاِب         وأشتهيْك             وأبذلُ الرُّوَح 

  مجلةً كُلُّهـا َمجالُ)6(                                  يا 
 ـهـا داللُ                                  ودولـةً كُلُّ

                                   وملـةً كُلُّهــا َمـاللُ
                                   ما أنَت مشٌس ، وال هاللُ
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                                   وال قضيٌب ، وال غزالُ 
 )9(ياةَ إلّا       أن ألتقْيْك  فيْك      ولسُت ألقى احل)8( ، وبرُد  ما يب      أموُت )7(أنَت اقتراحي 

 ــــــــــــــــــــــــ
)1(": .א"
)2(""": א""." א א ؛ ، א א

.א
א"")3 ( .א
.א)4(
א:א:א* א א ، א . 136א
א)5( א .א:א
א)6( א ..:א
א)7( א ،:א א .א
א)8( א א.:א .א
א""אא)9( ،.

  ُمتُّ يف هواهـا)1(] التَّـي[                                  إنَّ 
                                   حـوْت فـؤاَد امرٍئ حواهـا

ـَواهــ]           ب/50             [  اأعـوذُ باِهللا مـن ن
                                   وِمـن هـوى غـادٍة ِسواها

 :                                  فقُلْ هلا ـ إنْ لقيَت فـاها ـ 
  وأحلى          شراُب فيْك)3(    لعاشقيْك         أحلُّ منها هلْم )2(ال ُتحِضري أكؤَس الشَّراِب 

   ما لِك يف احلُْسِن ِمْن َشبيهِِ                                
                                   تِيهي ، فقـد آنَ أنْ َتِتيهي

                                   وقاتلي الصَّبَّ ، واقتُليـِه
 )4(                                  أْو ال ، فخايف اإللَه فيِه 

    و أْسِعـديِه ، وأْسِعفيـِه                               
  احلُْسِن قد جتلّى      جملتليــْك)5(] ورونُق[وقد أينعْت زهرةُ الشَّباِب          ِلُمْجتنيْك              
                                   مضى إليها الرَّسـولُ منِّي



 - 262 - 

  

 ي                                   وجاَء ِمن ِعنِدهـا ُيغنِّ
                                   ومـا َدَرى أّنـه ُيَهنِّي

                                   وأنَّـُه جــاَء بالتَّمّني 
 :أْبِلْغُه َعنِّي : قالْت :                                   وقال 

 )6(" انة ترضى بنا وإالّ          ما ِنْرَضبيْك ُنهودي قد َمزَّقْت ثيايب           واليوم ِنِجيْك       عري" 
 ــــــــــــــــــــــــ

א.א:א)1( א ."،"".א "
)2(" "": א" .א
)3(": .""،.א:"
"א)4( :، ، ،""".
א"""".:א)5( ،.
א.א)6( א :א

"א"

)65*( 
 : وقال أيًضا 

 الّراُح يف الزُّجاجْه                      أعاَرها خدُّ النَّدْمي                                ُحْمرةَ الورِد
 و استوهبْت نسيَمْه                    فهيَّجْت نشَر العبْري                               مع شذا النَّدِّ

                       ما ِهمُت باحلُميَّـا                   إال وقد َسقَْتِني
  املُحيَّـا                    َمليحـةُ التَّثَنِّي)1(بديعةُ ]             أ/51[

  هتيَّا                 فيهـا ، بال َتأَنِّ)2(                     واحلُْسُن ُمذْ 
  يف اللّيِل الَبهيْم                       ُشْعلــةَ الزِّنِد)3(راجْه                     فَِخلُْت أذكى هبا ِس

 )4(لو أهنا عليمــْه                    تـاهْت على البـدِر املُِنْري                      وْهَو يف السَّْعِد 
           فيها على غرامي                             إنَّ الَّيت أُالْم

                              لقدِّها قَواْم           كالغصِن يف القواِم
        كالعقِد يف النظاِم)5(ْ                             لثغِرها نظام

 )7( أو َجَنى الشَّْهِد                   كاِلمْسِك يف ِطْيِب الشَّميْم                     )6(لريقها ُمجاجْه 
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 وعيُنها السَّقيَمـْه                   َوْسنـانةٌ مـن الفُتـوْر                          ال ِمـن السُّْهـِد
                              تزيُد يف بالئي         والنَّفُس تشتهيها

 )8(ِريِق فيها                              وال أرى دوائي       إال ِب
 :                              قالت ألصدقائي      وقد َضِنيُت فيها 

 أمحى اهلوى ِمزاَجْه                 دعوُه ِمن ِطبِّ احلَكيْم                            فالـدَّوا عندي 
                     ُحرقــةَ الَوْجِدحمبوبتـي حكيمـْه                 ُتطْفي ِبُرمَّان الصُّدوْر         

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א:א* א א ، א א128א ،א א ،27/213

א)1( א א א .:א
א)2( א א.:א ؛ א""א ."א "
א)3( א א:א ،.
א:א)4( א א ، ،.א ،א 3/213سعدא

)5(": "،.
،.א:א)6( א ، .2/263א
א)7( א .א.א:א
)8(:.

  َدواهـا)1(                             كْم يف اجلَماِل ِمثلي       َشقاُؤُه 
 وكم ُتريُد قتلـي         ومل أُِرْد ِسواهــا]     ب/51              [

 جلجَت يف هواها :          الئٌم لـي                              وقال
  ُدوِمي                               ما أنا وحدي)2(طابْت يلَ اللَّجاَجْه              وقلُت ِلَألشجاِن 

            بالقرِب مـن ظبـٍي غَريْر                               وْهَو يف الُبعِد)3(ذو ُمهجٍة ُمقيمْه 
 :                   قليب هلـا يتـوُق           وقلُبها يقـولُ           

                               هيهاَت ال طريُق          هيهاَت ال ُوصولُ 
 :                             فقلت ـ واملَشوُق          ُيقِْنُعُه القليلُ ـ 

  بوسا يف الفُميم                 وأخـرى فـي اخلدِّ)5( لنا فرَد حاجْه        يا ستِّي )4(اقضي " 
 )7("  َيدِّي )6(  واحلـاجـةُ العظيمـْه         أنْ نطلعـو فـوق الّسـرير                وحنطّ 

)66*(    
 : وقال أيًضا 
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 )8(                       أوِقْد لنا النـاَر الّيت           ُتطفي هليَب احلُْزِن 
                      ناًرا كِمثْـِل الَجَّنِة            فـي طيِبهـا واحلُْسِن  

                       واعقْد ِلِبْنِت الكَْرَمِة           َعقًْدا علـى ابِن املُْزِن
                       و اطِْلْق سراَح اخلمرِة         من ِسجنهـا يف الدَّنِّ 

  الَغْي                 وقد شربُتها كْي)9(فَّْي                      ُيخرُجين َعِن ُشعاُعها ِبكَ
 ُتوِقعَني يف َسكْرْه                             جتِذُبين ِبِعطْفَْي]         أ/52[

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( :"""א .א."
א)2( א.:א ، א ؛ .א
א)3( א.:א א א ؛ .א
א)4( א א.א:א ؛ אא .א
א)5( א א.:א .א
א)6( .:א
.א)7(
א:א:א* א א ، א א165א א ، א א ،106. 

א)8( א .א:א
א)9( א .:א

                     شـربُتهـا حتـى أرى            يل راحةً يف الرَّاِح
  السُّرى             فجئُت باِلمصباِح)1(                   وطالَ يف ليِل 

                    وليـس ُيْغِني ذا الـورى            إال هوى اِملالِح
                 ومـا حديثـي ُمفَْترى              فاْصِغ له يا صاِح   

  وال َحْي)2(قصَّ اهلوى جناَحْي                     فَُرْحُت بَني ُبرَدْي                       ال ميًِّتا 
                    ُيْسِهُر عيينَّ الذي                          فـدْيُتُه بعيَنْي

  غُْصُن قدِِّه)3(                   يا َمْن رأى يل أمردا             كـاآلِس 
ـِذاُرُه فــي خـدِه)4(                   وآَخًرا    كما بدا             ع

                    هذا ، وهذا قد غدا             واحلُْسـُن عبـُد عبـِدِه
  ِغْمِدِه )5(] من[ـد جرَّدا             سيَف اهلوى                    إلْفان يل ق

 فََمْن رأى كإلفْي ؟                  طلْعةُ ذا بدُر احلَْي                      وقلُب هذا صْخُر الَغْي
                  وكلُّ شيٍء بعد ذا                      وبعَد هذا ال شْي

 ْهَو الشَّـاهُد                أنِّي بغيـِر قلبـْني                   قلَيب ، و
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                 يهوى ِوصال اثنني ؟)6(                   فكيَف وهو واحُد 
               وقـائـٌد إىل احلْيْن)7(] مـارُد[ما هو إال ]    ب/52     [

  الِّلقـا والبْيْن                    اجلْمُر فيـه واقــُد                يـوَم
 الناُر بني َجْنَبْي                     يا وْيَح قليب ، يا َوْي                      ويستحقُّ ذا الكَـْي

  أو مْي)8(              مل يلَق ذا لو كانَ يهوى                     أُمَّ عمٍرو 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א .א.:א
א)2( א.א.א""א א ""א
א)3( א .،:א
א"")4( ، .א"".א
.א.:א)5(
)6(": "..
א"".:א)7( א א א ، .א
)8(": ".": ".، א:א א א.:א

.א

                 وغَرَّبـا فـي الشَّرِق)1(                   وبعد هذا أَفَال 
                    وفـارقاين ، أفَال                 أبكيِهـمـا ِبَحـقِّ ؟

             مـن نّيـريِّ أفـِق                    ال سيِّما وقد خال    
 :                   فقلْ ِلَمْن قد َرَحال                إليِهما ، عن ِعشِقي 

 إذا وصلَت للّرْي                 سلِّْم على َحِبَيْيب                                 وانظرُهما بعيْين
 )3(           والبدُر ـ بالتركيِّ ـ أْي    وأْي    )2(] مشًسا[               تنظرمها 

)67    *( 
 : وقال أيًضا 

               ِصرُف كأسي ُجلَّناَرْه                                  وهـي باملَْزِج  َبـهـاَرْه
 )4(يها               فأِدْرها واْسقنيها                                        يف هوى ، َمْن ريُق ف

               ِمْن َشراِب الكاِس أحلى                                وهلـذا  صـاَر  أغلـى
  املُدامْه)6( كاألقاِح             فََضَحْت َنْشَر )5(                        ِبثَنايا 

 مامـْه                        وِقناِع كالصَّـباِح            غَلبـْت ألـَف ِع
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 فتنحوا يـا لَواحي           واسألـوا اَهللا الّسـالمـْه]       أ/53         [
  املالِح          جبمـالـها اإلمـامـْه)7(] بني[                        فلها 

 ارة  داُر اإلمارْه                                   ثَْغُرها عقُد الِوز)8(              َرْبُعها 
  َتُصدُّ ِتيهـا                                   ِحَني ال َتَرى َشبيها)9(              فلذا 

               أّي ُحْسٍن مـا أجالَّ                                    َوَنواٍل مـا أقالَّ ؟
 ــــــــــــــــــــــــ

א.:א)1( ، א.11/18،א .א
؛.:א)2( א א א .א
א:)3( ، .א
א:א:א* א א ، א א 183א א א ، א ،97 .
)4(": א" א:א.، א .א
)5(""": .א."
א)6( א .:א
א:א)7( א ،.
)8(": א""." ،.
א)9( א .א.א:א

           يا ُصنوَف الَّلوِم كُفِّّي)1(                يا فُنونَ العذِْل ُزويل 
           إنَّهـا غـايةُ َحْتِفـي)2(                            إنَّهـا غـايةُ ُسويل 
  أذكى غليلي           ُحسنُها أفحَم وْصفي)3(                            ُحبُّها 

  منهـا بأَلِْف)4(] قُْبلَةً[                             أيُّ خـلِّ يشتري يل            
 ـارْه ِعَبـارْه                             ُمشتـراٍة ال  ُمع)5(] عن[           فاحبثوا يل 

  تشتهيها)7( أشتـريهـا                              إنَّ ُروحي )6(           فَِبروحـي 
                             فيعـوُد القـولُ ِفْعال)9( ُتجلى )8(           فَعسى بالوصِف 

  ُصلْحـا                        ُمدةُ اهلجِر َتَناَهْت                 فابتدي باِهللا
  )10(                        ووجوٌه بِك شاَهْت               لُوشاٍة فْيِك َتلْحا 

                         وَعذولٌ فيِك باهْت               ويظنُّ الَعذْلَ ُنْصحـا
           ِبَسناها حَني أضحى ؟)11(                        أَو ما السَّماُء تاهْت 

 )12(            منِك يف البـدِر إشـارْه                              فُخذوا منه الِبشارْه 
 أنَّـُه عـاَد َسفيهـا]             ب/53[ العاذلَ فيها       )13(            واعِلموا 
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  َعذْال            ال رأينـا منِك َوْصـال                           إنْ َسِمْعنـا فيِك
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א .א.:א
א:)2( ،.
א)3( א א""א.:א .א
،.:א)4( א א א .א
א.א)5( א א א א א .א
א)6( א .:א
א)7( א .:א
א)8( א ؛:א א ،.
א)9( א .:א
،.:א)10( א ، .15/242א
)11(""": "..
א"")12( א "א .א: ".
א)()13( .א

  قْتلَ احملبِّ)2(] فاحذَري[ بوصاِلْك            )1( ضننِت           إنْ
                         أنـا أدرى بقتـاِلـْك           فـأْذَين منِّى ِبـَحـْرِب

 )3(                        أنا أشكـو من قالِلْك            إنَّـه قّرَح قلبـي 
 )4( َخياِلْك          إنَُّه أقلـَق جنيب                         واشتكـائي من

               فامنعي الطيَف الزِّيارْه                                هو والـرِّبُح َخسارْه
  ال أقتضيها)5(              زورةٌ ال أرتضيها                                     ولذا 

                                   هيَّـَج الشوَق وولَّى              أيُّ طيٍف زاَر إال   
                         كـم ُتريديـَن هالكي           كم َترومَني فَنائي
                         قد قضى اُهللا فَكاكـي            من عذايب وعنائي

  )6( وجلســنا للَهناِء                         واسـترحنا ِمن هواِك            
 :                         وحديٍث ِلِسواِك                    فامسعيِه يف ِغنائي 

                َسكََنْت جبنيب جــارْه                            َهَرَبْت من أهل حارْه
 :تقول أن جْوا إليها  يديها                          و)7(] منهم[               خلصْت 

 )8(" واش يريدوا مين ُدْوال                            أنا جاري ِبيِّ أوىل                 " 
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)68*( 
 : وقال عفا اهللا عنه 

                                 إليكـُم عنِّي            فلْسُت ِبالسَّايل
 جلَفِن           جتُْبُر ِبلْبـالـي وكَْسرةُ ا]          أ/54              [

                                 يا ُمجلة احلُْسِن           فصَّلِت أوصايل
 إنْ كنَت ال ُتدين ، فال ُتضين                                            تكفيـَك ِمنَِّي َخْيبةُ  الظَّنِّ

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( .:אא
..א:א"".:א)2(
א:א)3( א א א א ، .א
א)4( א .:א
א)5( א א א א :"א .א.א"
א)6( א .،:א
؛.:א)7( א א א .א
א.الخرجة ) 8( א א א:א .א
אא:א* א ..א

     مـتـى أرى ِعتقـي             ّمما أقاسيِه
                              مـن مـالـٍك رقِّي             وال يواسيِه
                              قد صرُت ِمْن ِعشقي              وِمن جتنِّيِه

 ق ، على الَوْزِن                                              وتارةً أبكي مـع املُْزِنأشدو مع الُوْر
                              ونـازِح الّداِر                   قرََّب يل َحْيين
                              حـلَّ بأفكـاري               وغاَب عن َعْيين

 إنِّي من الَْبْيِن:                            ُخذْ بعَض أفكاري               
 أصبحُت يف النَّاِر ، على أنِّي                                                من ِذكِْرِه يف جنََّتْي عْدِن

                              لَْهِفي على قليب                   هل نافٌع هلُْف ؟
                            ساَر َمَع الّركِْب                  ملا نأى إلُْف  

                              فالـداُر ال ُتْنيب                  والعيُش ال يصفو
 ْجِنوالدَّمُع ذو َوثِْب ، ِمن اجلَفِن                                              كأنَّه قد كان يف ِس

                ِمن ُبعِد ُسكَّاِنْه)1(وَمْنِزيل أقوى ]       ب/54            [
                              فهيََّج الشجـوا                 ِمن َبْعد جريانْه
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 :                             فقال والشَّكوى                 ُتْخِبُر عن شانْه 
  ، فيا ُحزين                                          قد اشتفيَت يا عاذيل مّني مضى الذي أهوى

)69  *( 
 : وقال عفا اُهللا عنه 

                                        إذا احلبيُب جفـانـي
                                        واصلُتـُه باألمـانـي

             يـا ِطْيَب وصِل فُالِن                           
                                        هـل أنـَت ِمنَِّي داِن ؟
                                        وهل ـ أراه ـ َيراين ؟

 نْ ؟وهل يعوُد كما كانْ                           زمانْ                                      مع فتَّا
 ــــــــــــــــــــــــ

،.:א)1( א ، א.15/216قوا א :22(א (
  ، شرح المعلقاتهـ486ت(، والزوزني  120: الديوان (     حييت من طلل تقادم عهده      أقوى وأقفر بعد أمِّ الهيثِم   

 . ) 192    السبع 
،:א:א* א א א ، א     175א
 
  

  إذا نظـْرَت ِلــَوْرِدْه                                                   
                                        ما بَني أزهـاِر َخـدِّْه

 ِق ُنـّواِر ِعقـِدْه                                       من فْو
  على غْصِن قدِّْه)1(                                       يعلو 

                                        ِمـن حتـِت أوراِق ُبْرِدْه
 فقد رأيَت الُبستانْ                               ِعيانْ                                      يف إنسانْ

                                        برغـِم أنـِف الَخـِليِّ
                                        سكـْرُت بالبـابـليِّ
                                        من حلـِظ هـذا الصَِّبيِّ
                                        وقـد وىف لـي ِبـِريِّ

 مـن األقـاِح الشَّـهيِّ]             أ/55           [       
 وىف ِبِريِّ الظمآنْ                          ُجمانْ                                          يف َمرجانْ

ـًا َمِليكــا                                         أيـا مليح
    مـا أعـذَب املُلَح فيكا                                    



 - 270 - 

  

                                        انظـْر إىل عاِشِقيكــا
                                        فكُلُّهــْم يشتهيكــا

 )2(] يشتكيكـا[                                       وكُلُّهـْم 
   أمانْ                                           من ِهْجرانْفاكتْب هلم يا سلطانْ                     

  )3(                                       مل ُيبِق لإللـِف َمعىن 
                                        يـأوي إليــِه املُعنَّـى 
 ا                                       من أجـل ذا ِهْمُت ُحْزن

  حريانَ ُمضىن)4(                                       وظلُْت 
 :                                       أبكـي وغيـرَي غنَّى 

 يل عنَد بعِض اجلريانْ                     َمكانْ                                            وإمكانْ 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א .א.:א
א.:א)2( א א .א
א)3( א .א.:א
א)4( א .:א

)70*( 
  :)1(وقال بدُر الدِّيِن ابُن َحبيب

  يف َجْوِرهـا احلَـَدُق                                أسَرفَْت
  احلالُ ، واألفُُق)2(                                فاستحالَ 

                                 واستقرَّ السُّهـُد ، والقلَـُق
 أُترى               هل يذهُب اَألَرُق                عن ُمقليت                   ويزولُ اهلمُّ والفََرُق ؟

 غاَب َمْن أهوى ، فوا َحَربا]          ب/55            [
                                 ونأى عـن منـزلـي غََضبا
                                 وبقلبـي أوَدَع اللََّهـبـا

  ناٌر هلا احلَُرُق ؟)3(فََجرى              دمعي ، ويا عجبا              كيَف َيلي                َمدمعي 
                                 َسْعُد ، ساِعْدين ، وكْن َسَندا 
                                 يف هوى َمْن أضعَف اجلَلَـدا
                                 َوَجال للّنـاِس حـني َبـدا

    يف َخَجِل                  ِمْن َسناُه ، واجنلى الَغَسُققََمرا                بدُر السَّماء غدا            
                                 فـاتـٌن ، فيـه فُتْنُت هوى
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                                 وبرى جسمي أسًى ، َوَجوى
                                 غُُصٌن ، فـي وجنتيِه حوى

  العبِري طوى                ِللقَُبِل                       صاحلٌ لـو كـان يتَِّفُقزهرا               نْشُر
  ، صًربا ، ما َيدوُم َعَنا)4(                                قلُب 

 )5(" َمْن تأنَّى نـال مـا متنِّى                                "
 َيـرثي الـزَّمـانُ لنا                                 لََعسى 

 )6(" ونرى    َمْن جار ، وتاَه ، وَجَنى      ِعْنِدَي يل                   ونبوس فمو ونعتنقو ] "أ/56[
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א* א .א
.א.)1(
،.:א)2( א ، .11/188א
)3(": "..
)4(:.
א:א)5( א ،138.
.א)6(

)                                   71 *( 
 :وقال أيًضا 

 ْر أقداَحنا                                                  وبالطِّال َجدِّْد لنا أفراَحنايا أيُّها السَّاقي أِد
                                    أفراَحنـا بالّراِح جدِّْد يـا َخليـْع
                                    واْعِص النُّهى ، وِللنَّدامى كُْن ُمطيْع

                      وامسْح لنا بالفضِل ، قد واىف الرَّبيْع              
 وزيَّنْت أزهاُره أدواَحنا                                                     وَنفَّرْت أطياُره أتراَحنا

                                   قُْم هاِتها ِصرفًا على الرَّوض النَِّدْي
 ) 2( كأِسها بالَعْسجِد )1(                  وَحلِّ ِوْرَق                 

                                   وال ُتـَؤخِّـْر ُشرَبهـا إلـى غـِد
 فَوقُْت راِحنا غدا اقتراَحنا                                                 ألنَُّه َيهِدي لنا انشراَحنا

  يف ظُلِمها)3(] أْسرفَْت[            يا ُربَّ َخْوٍد                       
 )4(                                  لـها ِشفـاٌه كيَف لـي ِبظَلِْمها 

                                   وَجنَّـةٌ ِبلـوِنـهـا وطَْعِمـهـا 
          وأفسدْت ملّا َبَدْت إصالَحناوِعطُرها قد أخجلْت ُتفاَحنا                                   
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 فتَّـانةٌ حمبـوبـةٌ لـألنفُِس]                     ب/56   [
                                   َتسيب بطْرٍف ، ُمُخِجٍل ِللنَّرجِس
                                   ذاُت املُحيَّا ، مل يزلْ يف اجمللِس

 دُّجى مصباُحنا                                      أْحِسْن به ، كم حسََّن افتضاَحناَحَضَرْتنا ، ويف ال
                                   قلوُبنـا ، جـْزلُ الَغضا فيها َوقَْد
                                   فمـا لَنـا ِمْن َبعدكم َجفٌْن َرقَْد

      كم ذا اجلنا ، أدُمعنا ساحْت ،َوقَْد                              
                                     وما بقي مّنا ِسوى أشباِحنا )5(راحْت عليكْم يا مالُح أرواُحنا

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א* א .א
א.":")1( א ،.אא:א ،א .10/375א
،.א:א)2( א ،  .3/290א

.א.:א)3(
א)4( א:א א ،.א א ،  .12/377א

.א"א")5( . 

)72*( 
 : وله أيًضا 

 َيهنيْك           هبَّْت ريُح الرَّسائلْ:  الوسائلْ              قلت )2(       وِنلُْت )1(لذَّ َعْيِشي وطاْب 
                                   جاءْت الرُّْسل باقتراِب احلبيِب

  الـهالِل بعَد املَغيِب                                  وطلوِع
                                   فتمتَّْع ِمـْن وْصِلـِه ِبَنصيـِب

 زال ذاك احلجاْب           وبدُر احملافلْ                      منه ُيدنيْك               بعدمـا كان آِفلْ
 ُس                                  َوَجدا منه للُمِحـبِّ جلي

 ونـدٌمي وحْضـرةٌ ورئيُس]               أ/57           [
                                   قلُت للقدِّ منه ، وْهَو َيميُس

              ِمْن تثنِّيْك             قد أصبح الغْصُن مائلْ)3(يا رفيَع اجلناْب              وخفيَّ الذَّوابلْ 
               آنَ أنْ َنْشـَرَب الطِّال من يديكـا                    

                                   وْسطَ روٍض ، كجنَّْيت وجَنَتْيكـا
  شوقًا إليكا)4(                                  فيه يبكي الراووُق 

 )6(يْك             ُمَهيِّجاُت البالبلْ                 ِمْن ُمحبِّ)5(عند ضْحِك احلَباْب        وفيه البالِبلْ 
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                                   قد تفرَّْدَت بالَبها واملالَحـْه
                                   وترفَّعَت يف مساِء السَّماَحـْه
                                   وعلينا َنثَْرَت ُدرَّ الفصاَحـْه

 اْب            وأُْنَس املنازلْ                  َربِّ يكفيْك             َعْيين ، ولسُت هباِزلْيا مجيلَ اِخلط
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א* א .א
)1(""""". "
)2(": .؛א"
א)3( א:א א ، ،.א א ،  .11/255א

א"")4( א:א :".א .،"א".א"
א א:א א ،א.א א ،10/134.

)5(": "، .א
א)6( א:א ، א ،.א:א א ، 11/69א

                                   ُربَّ غَْيـداَء للظِّبـاِء ُتناظْر
                      َعِلقْت شادًنا ، ُمحيَّاُه ناضْر             

                                   لسُت أنسى مقاهلَا وهو ناظْر
 )1(" يا مليَح الشَّباْب          يا ُحلَو الشمائلْ              إنَّ عْيَنْيْك                تعمل يف القلِب عمايلْ " 

)73*( 
 : اهللا عنه وقال عفا] ب/57[

                                        َتَبّدى فأْخَجلَ غُْصـَن النَّقا
                                         وأكسَب َبْرَد الدُّجى َرْوَنقا
                                        فأَبدلَ بالسَّعـِد َنْحَس الشَّقا

            أدام لـُه اُهللا طُـولَ الَبقَـا                            
ـًا عليـِه يـدوْر                وال زالَ كأُس السُّروْر                                          هنيئ

                                        مليٌك أوامُرُه عـاليـْه
 اِظِه ماضيْه                                       وأسياُف أحل

                                        له وْجنةٌ جنَّةٌٌ زاهيـْه
                                        قلوُب األنام هبا الهيْه

               أغارْت عيونَ الزُّهوْر                                          وأخفْت وجوَه البدوْر
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                         بديُع اجلماِل ، رفيـُع املنالْ               
                                        سديُد الِفعاِل ، َمديُد الظِّاللْ
                                        فصيُح املقاِل ، َمليُح اِخلصالْ

 عـدُيم اِملثالْ                                       رخيُم الدَّالِل ، 
 ِبَخدَّْيه ناٌر ونوْر                                                 أذابا ذواِت اخلدوْر]     أ/58[

                                        َنِعْمنا به مدةً قـد َخلَـْت
  )2(                                       ومرَّْت ولكنَّها قد َحلَْت 

                                        ومنه العروُس علينـا اْنَجلَْت
                                        لقد أظلَم الوقُت ملَّا اْنَجلَـْت

               وزالَ ابتساُم الثُّغوْر                                          وسارْت ، وصارْت أموْر
 ــــــــــــــــــــــــ

،.)هـ761(א)1(  .30األمل א
א:א* א .א
א"")2( ، ."א "

 ٍن ، قلُبـُه ُمسَتهـاْم                                       وذي َشَج
                                        ِبَحسناَء كالبـدِر عنـَد التَّمـاْم 
                                        أتاها يقـول ِبَشْهـِر الصِّيـاْم

 :  ، شيِخ الكالم )1(                                       مقالَ ابِن قُزمانَ
 )2(" يا ِستِّي بربِّ غفوْر                                       كَُسْيرةْ ِلَصْحِب الّسحوْر         "       

)74*( 
  : )3(وقال الشَّيخُ شمُس الدِّيِن الواِسِطّي 

               رماين اهلوى يف جحيْم                                     ومـا ِمْن صديٍق َحميْم
                                     رماين اهلوى يف َسعْري      

                                           ِبِعْشقي لبـدٍر ُمنـْري
  َنضْري)4(] كََورٍد[خبٍد ]                  ب/58              [

        وقدٍّ كَُغْصـٍن قَـويـْم              وثغٍر كِعقٍْد نظيْم                                   
                                          إىل كم ُيقاسي اهلُموْم
                                          فًىت يف َحشاُه كُـلُوْم
                                          وكم نظرٍة يف النُّجوْم

 )6(" إنِّي َسقيْم "                                  وما قال )5(الَبهيِم               لُه يف الظَّالِم 
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                                         شٍج ، َدْمُعُه قد مهى
                                         َيهيُم ِبظِيب اِحلمـى
 مـا                                       ويهوى الطِّال كُلَّ

 )7(              َعلَْت يف َمقاٍم كرْمي                                    على كفِّ ساٍق كَرْمي 
 ــــــــــــــــــــــــ

.א.)1(
א)2( .א
א:א* א .".א "
א)3( א:א ، ، א (776.א .
:، אא ،4/41א א א א، ،6/44א א )6/87א،

.א.:א)4(
،.א:א)5( ، א ، .12/59א
.א:"א)6( "، . 8889א
א:א)7( ،:،.

          فَِنْي ِمْن هواَك اجلَلَْد                                
                                         فََدْع من َجفاَك األَمْد
 :                                         فَأَلْـحاظُ عيَنْيَك قْد 

 )1(" ْحٍر عظيم وجاءوا ِبِس"               فََتكَْن بقليب الكَليْم                                      
                                        فَلَْم أْنَس خْوًدا تقولْ

 وقد أْبَصرْتين أجولْ]                      أ/59         [
                                        وما يل لوصٍل ُوصولْ

  )2("               وُهْو يف َضاللو القدْمي َيمُّو عظْم ذا الشيخ رميْم                             " 
)75 *( 

 : وآخَُر له ، والتزَم الِجناَس والتَّصحيفَ في جميَع خَْرجاِته 
 حادَي  الرَّكٍب استقالّ                                                     يف ُسـراُه ، والدَّليـلْ

 )3(                                     يب ، أنا العبد الذَّليلْ َتَركاين ، واستقـالّ                    
                     ذُْبُت من فَْرِط اشتياقي            والّذي يب ما ُيطاْق
                     دمُع َعيين يف انطالِق              وفؤادي يف احتراْق

 اِق             ودَّعـوين يا ِرفاْق                    ليَتُهـْم قبـلَ الِفر
 عـاذلـي ، باهللا مْهــال                                              مـا أنا هـذا القَِبيـلْ
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  ، ال                                             تْعذِل الصَّـبَّ القتيـلْ)4(كم تطيلُ العذْلَ َمْه 
  طال ِبعادي              واشتفى منِّي احلَُسوْد                   آه ، قد

                    ُعظُْم َوْجٍد ، وانفراِد              وَسقاٌم ، وُصـدوْد
                   ما كفى؟ ، حتَّى ُرقادي           حـالٌف أالّ يعـوْد

  الغليلْ)5(            بالِّلقا َتْشفـوا يـا أُهْيـلَ احلَـيِّ هـالّّ                                  
 فَِهاللُ الشَّوِق هالّ                                             يف مسـا روِح الَعليـلْ] ب/59[

 ــــــــــــــــــــــــ
א:"א)1( א א א ،א"א 116א

א:"א)2( .א "،95 .": ".""
.א.

א:א* א א ..א
א)3( ، ، א .א
א:)4( ،.א א ، .13/542א
)5(:.

 )1(                   إنْ َسَمحُتـْم باتِّصــاِل              يا ُبدوَر األجُرِع 
  طيَف اخلياِل              طارقًا يفَ مْضجعي)2(     فارِسلوا               

                    يـا لَُيْيـالِت الِوصـاِل              هل ُترى يل َترِجعي
 يف ُرىب وادي املَُصلَّى                                                            فَِبهـا َمـوىلً جليـلْ

  اُهللا صلَّى                                                           وِبـِه َنجَّـى اخلليـلَْمْن عليــِه
                     سيِّـًدا واىف رحيمـا                شأُنُه شأنٌ عظيْم

                     إنْ َيكُْن موسى كليما                فهو ِخلٌّ من قدْمي
  يتيما               أفَخَر الدُّرَّ اليتيْم)3(          أو يكْن ُربِّْي           

 قْد أضا وعًرا وسهال                                                            و غُـُدوا  وأصيـلْ
 )4(ا أخا اجملِد األصيلْ مرحًبا أهالً وسهالً                                                              ي

)76*( 
 : وقال أيًضا ، والتزَم الجناَس في جميِع أغصاِنه 

                              لو كان يل عنَدكُم قُبولْ             يـا ِجريةَ النَّقا
         أُْبدي َتـَحرُّقا)5(                             ما كنُت إنْ أقبلْت قَبول 

       قليب ِبكُْم يا أُويل املعـاين                   عاين                       وَمْدَمعـي طَليْق        
 ما آنَ ِللَّدهر أنْ َيــراين                  راين                        لذلـَك الفريْق]      أ/60[
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   فاين                        ويف احلَشا حريْق              وصربي ِلُبعد الّذي َجفاين                 
  سقى)6(                             سحاُب أجفاين اهلَطولْ          للخدِّ ُمذْ 

                              أغْىن ، فما بالُُه َبخيـلْ           ُيبـدي َتملُّـقـا
 ــــــــــــــــــــــــ

אא:א)1 ( א ،.א א ، ,8/46א
א:א)2( ،.
א:)3( ،.
)4(": א" .א
א:א* א ..א
،.א:א)5( א ،  .11/512א

)6(": א" א א א ،.

               إنْ أنَت يف أوَحِد اِلمالِح                   الِح                         بـذلَك املَقـالْ
  انشراحي                   راحي                        َيشفي من اخلَبالْ              فَُحبُّه ُموِجُب

               ألنَُّه صـاحُب السَّماِح                   ماحي                       للكُفِْر والضَّـاللْ
  ُخصَّ بالرَّقا                                 الفاتُح اخلامتُ الرَّسولْ               َمْن

                                  أتاُه بالوحي جربيلْ                 ِمْن عْنِد ذي الَبقا
               يلَ فيكُم َمْن حوى اجلَماال                ماال                         عنِّي ، فال يعـوْد

                جاال                          هواُه يف الُوجـوْد              ُحبْسِنِه استعبَد الّرجاال     
               إنْ نالَ منُه امُرٌؤ ِوصاال                  صاال                          وأرغََم احلسـوْد

                                  يا الئمي عنه ال أحولْ               قَْدري به ارتقى
                                 َولَذَّ للقلِب يا َعذولْ                 يف ُحبِّه الشَّقـا  

)77  *( 
 :  ، رِحَمُه اهللا )1(وقال الشَيخُ سراُج الدِّيِن عمُر بُن مسعوٍد الَمحاُر الَحلَِبّي

  احلزيِن)2(غريِدها لوعةَ ما ناحت الُورُق يف الغصوِن      إال        هاجـْت على         ت] ب/60[
                    هل ما مضى يل مع احلبايْب              آِيْب            بعد الصدوْد ؟

        بأنْ تعـوْد ؟)3(                   أو هل ألّيامنـا الذّواهـْب             واهْب 
 )4(        كاِعْب          هيفاَء ُروْد                    مع كلِّ مصقولِة التَّراِئـْب       

  من اجلفوِن )5(َتفَْترُّ عن جوهٍر مثِني               جالّ         أن ُيجَتلى                  ُيحمى بَعْضٍب 
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  ناعم الشمائلْ                مائلْ              يف ُبرِدِه)6(                   وأهيٍف 
    يف أنفُِس العاشقَني عاملْ                  عاملْ              من قدِِّه                

                    يرنـو بطرٍف إىل املَقاِتلْ                 قـاِتلْ             يف ِغْمِدِه
 يـِه من الَمنـوِن من اُألْسِد يف العريِن    ِفْعال          وأقَْتال                    ِلعـاِشِق)7(أسطى 

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א* ، א א33א א ،א א א9/222، א ،8/327
.א.)1(
)2(:.
،:א)3( .א
א.א:א)4( א ، .1/406א
)5(": א." ،.א:א.:א א ، 1/608א
."".א:א)6(
)7(": ".

                    َعِلقُْتُه ، كاملَ املعاين                عاين                  قليب بِه
                    ُمَبلَبلُ الباِل إذ َجفاين                فاين                   يف ُحبِِّه

               لقُْرِبِه                   كم ِبتُّ من حيثُ ال يراين          راين     
           يسعى إىل                   ُرضاِبِه العاطِر الَمصونْ)1(وباَت ِمْن ُصدِغِه ُيريين            َنْمال 

                    قاُسوُه بالدُِّر وهـَو أحلـى        شكال                مـن القمـْر
 فـوِن ِنبـال        أبلى                  بـه البَشـْر                   فراَش ُهْدب اجلُ

 : َتَجلَّى      جالّ                  باري الصَُّوْر )2(] قد[وقال يل ، وهو ]       أ/61    [
 َيْنَتِصُف البدُر من جبيين         أصال ؟            فقلت ال                 قال وال السِّْحُر من عيوين 

             منا                 ِطيُب الوَسْن)3(ِبْتنا وما نالَ مـا َتَمنَّى               [    
                    َنفُضُّ مـن فرحـٍة لَُدنَّا             َدنَّا                    َينفي احلََزنْ

 نَّى                   صوًتا َحَسْن أو َتثَنَّى             غ)4(                   وكُلَّما ماَس 
 ) 6(] الشجون )5(ال تستمْع يف هوى اجملوِن         َعذْال          واسَع إىل              راٍح تقي َسْورةَ 

)78   *( 
 :  الَحفيُد الَمغربّي )7(وقال الوزيُر أبو َبكٍْر ُمَحمٌَّد بُن ُزْهٍر

 ن الُحبِّ غُري صاِح         صاِح                             قليب م
                              وإنْ لََحاين علـى اِملالِح          الِح

                              وإنَّما ُبْغيـةُ اقتراحـي          راِح
 )8(  شاين          وإنْ َدَرى ِقصَّيت وشاين                                                   



 - 279 - 

  

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( א.،:א א .א
א)2( א ، .א
א)3( .،:א
א)4( .:א
)5(، ،.א:אא א ،  .4/368א

א)6( א ، א א ، א .א
א:א* ، א  .96א

.א.)7(
،:א)8( .א:אא

 )1(                              ويب من احلُبِّ قد تسلسـلْ            َسلَْسلْ 
                              يف ُصورِة الدَّمِع ، بعدما اهنلّْْ             َمْنَهلْ 

       أوَّلْ                              والعْوُد عنـدي ِلَمـْن تأوَّلْ       
  فيِه على املثاين                                                            ثاين)2(         واحلُسُن 

                              يا أمَّ سْعٍد ، باْسِم السُّعوِد               ُعودي
            ُجودي                              وَبْعَد حٍين مـن اهلُجـوِد   

                              على َمليٍك حتـَت الُبنـوِد              ُنودي
          فقـال إنِّي َمبـْن دعـاين                                                             عاين

     حيَّا املُحيَّا            )3(وناظري ناضُر ]                   ب/61[
                              أراَك ِمـْن قـْوِلـِه إليَّا                  لَيَّا
                              فأْنشـَدْتُه ِلَمـن هتيَّـا                   هيَّا

          راين        واحد هُو يا أّمي من جرياين                                                 
                              وناطٌق بالـذي كَفـاها                فاها

                تاها)4(                             وبعدما ، راغًبا ، أتاها 
                              وباجلَمـال الَّذي َسبـاها              باهى

 ْسِن َمْن سباين                                                      باين على احلُ:          قالت 
)79*( 

 :  ، رِحَمه اهللا )5(وقال الصَّالُح الصَّفَدّي
                              يا فاضَح البدِر يف الكماِل                مايل
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 ايل                حايل                             أراك ملَّـا َتـرى انتح
                              وأنَت إنْ ملْـت النتقايل                 قايل

          جتْد َحماَم اِحلمى رثاين                                                             ثاين 
 ــــــــــــــــــــــــ

.:א)1(
א.:א)2( .א
א.:א)3( .א
)4(": "،.
א:א* ، א . 98א
.א.)5(

               قائلْ)1(َرٍم يف هوى العقائلْ                              كم ُمغ
 :                             والدَّمُع من أكبـِر الوسـائلْ              سائلْ 

 يا ُحْسَنُه ، أهيَف الشَّمـائلْ                 مائلْ ]                  أ/62  [
 )2(                                         قاين          ساٍق مـن التُّْرِك مـا سقاين              

                              طَـريف إذا طـاَف باملُـداِم               داِم
                              وطَـْرفُُه بالـغُ املَـرامـي                راِم

 ِم                ساِم                             وهو على َمْضَرب احلُسـا
          إنِّي ، وإنْ صدَّ ، أو جفاين                                                            فاين 

 )3(                             ليـس ِلَصبٍّ قـد ارجتـاُه                جاُه 
 ـاُه                  ما هو                             وال درى َمْن َجَنـى ملَ

                              وال الَح للنَّـاِس ُمقلتـاُه                  تا هو
          كيَف أُرى عنُه يف أواِن                                                                 واين

 ين هواها                   واها                             وغـادٍة قـد شفَّ
                              كـم قـال قلَبي ملَّا رآهـا                  آها

 :                             تقولُ لّمـا رأْت فتـاهـا                   تاها 
 )4(                   جاين          لو كان عويقلي يف مهرجاين                                   

)80 *( 
 : )5(وقال الزَّْيِنيُّ عبُد الرَّحمِن بُن الخَرَّاط 

 ِمَن احلبيِب وِمّني          إليك يا الِح َعّين]              ب/62  [
 و شاء رقَّ وخلَّْداحلُبُّ يفّ ُمحيَّْر                         إنْ شاء َمنَّ واعتنْق                              أ

               أرَضى َبكُلِّ ِرضاُه                                 ولـو َبـذَلُت حيايت
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               ولسُت أسلو هواُه                                 حىت وال فـي ممايت
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א)1( ،.א א ،  .11/463א

،.א:א)2( א ، א.15/205א .א
א."")3( א א ،.
:"א)4( .א"
אא:א*  .א
א)5( ،:א ، ، א:( 840א ، א

، ،4/13א א א ، א א ،7/235.(

 ِل ُتقضى وفايت              ُمنـاي ألثُُم فـاُه                                 من قَب
 )1(                           فُِتنُت منُه ِبُحْسِن            وليس يدري بأينّ 

                            لكنَّ قليب ُمقيَّْد)2(والدمُع بالصبِّ أخْرب                ُمبطلِق احلُْسِن ُمطلَْق 
               علـى حبيَيب ولَّـى              دْع ذا وذا ، فَسقامي               

               باٍد كبـدِر التَّمـاِم                              يف الطَّْرِف والَعْيِن َحالّ
ـًا ، وَدالَّ                رشيُق ِعطِف القواِم                               مييـُس تيه

 ثَنِّي       جنيُت منُه التََّجنِّي                        غْصنٌ بديُع التَّ
 هذا وبالبدِر أمثْر                     وبالغـدائـِر أورْق                           مل أْجِن ورد املَورَّْد

               خـدٌّ بغِير َشبيـِه                               يف اخلَلْق ِبْدعةُ باري
  احلُْسُن فيِه                               مـا بني مـاٍء وناِر              قد ألََّف

                              واخلُضـَر نبُت الِعذاِر)3(              عُني احلياِة ِبِفيِه 
 فانظُْر بعينيَك ِخْدين        يف الّناِر جنة عدِن]        أ/63        [

      وأعجْب له كيف َيخلُْق                         من العقيِق َزَبْرَجْد فوق أمحْر      )4(من أخضٍر 
               َخطا بأمسِر َعطِْف                             مل ُيْبِق للسُّْمر َعقْال
               َسطا بأزرِق طْرِف                             فغادَر الِبيَض قْتلى

 حاشا وكالَّ: كلٌّ ِلَحْتفي                             فقال : قلُت               ف
                           إنْ كُلّ صارم جفين       هذا عذارَي ِمنِّي

 فكيف وهو ُمَجْوَهْر                   ماضي َشبا احلدِّ أزرْق                      َيْبري احلَشا وهو ُمْغَمْد
     وُربَّ غيداَء كاِعْب                            علـيَّ باللَّْحِظ صـالْت          

ـُداِعـْب                             َرَنـْت إيلَّ ومـالـْت                جمَّانةٌ وت
 :               ملـا رأتَين راِكـْب                           على  ابِن ِحجَّةَ  قالْت 
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                   يا َمْن محارو َمَحنِّي       ولُْو َجالِجل ُتَغّني     
 )5(خلِّي الَمِشيب األعوْر                 عليه ، وعبدو ُيصفِّْق                     وقودو بألف ِمقَْوْد  

 ــــــــــــــــــــــــ
א:)1( א .א:،
א:א)2( ،:،.
)3(": "..
א)4( ، .א
א)5( ، .א

)81 *( 
 : واحدٍِ ، وقد اقْتُِرَح عليه ذلك  في قََبٍس ِ)1(وقال سيِّدي يحيى بُن الَعطّار

 عاذيل إليك عنِّي                      ما الّذي تطلُب منِّي                ال ُتعنِّفْين ، فإنِّي
                                     ملْ َيُجْز عذلَُك أذْين

           ال حتاولْ كْسَر قليبسكََن احملبوُب لُبِّي         وتولَّى دفَع َحريب         ] ب/63[
 )2(                                    فعلى السُّكوِن َمبين 

 َخَبِري يف ُمْبتدايا                      إنَّ ناري من هوايا                 ودوائي عند دايا
                                     ِكْسَرِويٌّ عند ُحزين

 لُ َصحوي             وارتسامي فوق ْحموي             فاستمْع حتقيَق َنْحِوي إنَّ ُسكري أص
                                     واتَّبْع إعراَب حلَْني

 يا ُسقايت خبِّروين                      ما الذي َسقَيتموين                فلقد غَيَّبتموين
       عن أُصْيحايب وعنِّي                              

 ُعْجَت عنِّي باملُحيَّا                    مثَّ مل ترجْع إليَّا                    فإذا ُجزمتْ عليَّا
                                     سلِّموا عليَّ منِّي

      غَير ممدوِحي وَزْيينأنا قد صرفُْت عيين                    عن مجيِع الثِّقَلْيِن             
                                     فهو عْنهْم خُري ُمْغِن

 ناظُر اجليِش املؤيَّْد                      صاحُب الرَّأي املُسدَّْد            من غدا يف اخلَلِْق ُمفرْد
                                     كلّهم عليه يبين

                وجبٌني َوَوسامة)4(الغمامة                عندها البدُر قُالمة  ك)3(لَك كٌف 
 أخجال الشمَس ُحبْسِن]                أ/64             [

 يا أبا اجلوِد البديِع                       وأخا ُحْسِن الصَّنيِع               وابَن ذي جدٍّ رفيِع
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               ُدْمَت يف عزٍّ وأَْمِن                       
 لو حتقَّقُْت بأين                          أشعُر الّناس ِبظَنِّي                  كابِن ِحجَّةَ اِملَحّني

                                      فَرًحا حلقُْت ذقين
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א* א""،""אא .א
، ، א .א

.א.)1(
א)2( א א א:،א א א א ...א
)3(": "..
א:א) 4( א ،.א ، ،א 12/491א

                                                                  )82 *( 
 : ِعُب بعَض أصحابه وقال يدا

                            يا َمْن نأى عن ُمِحبِّْه         ِمْن غِري ُجرٍم وذنِب
                            وَمن أحلَّ بصْحِبْه            ما ال حيلُّ بَصْحِب
                            وعاَض عن ِطْيِب قُربْه       بسوِء َهجٍر وَحْرِب

          إالَم يف كلِّ ساعْه                                                   ُتعيُد هجري وُتبدي ؟
          وما اعتمدُت إساءْه                                                     إال عفايف وُزهدي 

  عذاُب احلريِق                            هذا وحقّك ُحبِّي           لوال
                            لَكنُت أجعلُ دأيب           أكلَ احلشيِش السَّحيِق

                            وكنُت أنكُح َصحيب        يف ُبكرٍة وغَبوِق
 ي ، وَبعدي اخلالعْه                                                 يف أهل فنِّ)1(         وأْسَتِسنُّ 

 ِلَيلَْق ثَّمَّ دواَءْه                                                         َمْن كان مثلََك عندي]ب/64[
                              أما ُيليُنَك ُعذري            يا َمْن َتَغفَّل غُْنما ؟

     وقد َخِبْرُتَك ِقْدما ؟                             أما َيشيُنَك هجري      
                              أما ُيهيُنِك ِشعري           وقد تضمَّن شْتما ؟

          أما سئْمَت الشَّناعْه ؟                                              أما َيُسْوءَك فَقِْدي ؟ 
                              عليََّ يف الّدهِر وحدي           )3( الّشناءْه )2(         وقد قَصْرت 

                             حبقِّ شيِخَك قَْنَبْر            وبالفَىت ، والسُّيوطي 
                             والبهلواِن ، وَحْيدْر         والفاِسِق املنفلوطي

  )4(َغبَّْر               الفرِد من قوم لوِط                             وبالفقِري املُ
 )5(         بتربِة ابن َجماعْه                                                     والفاضِل القرقَشْندي 
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  عهدي          َتَوقَّ داَء الدَّناَءْه                                                         َوُعْد إىل ِحفِظ
 ــــــــــــــــــــــــ

א""א:א* ، א א ،.
.:א)1(
)2(": "، .א
א.א:א)3( ، ،".א:".1/101،א  3א

א)4( א ، .א
)5(، א"א .א "
 

 ا أَبْنُت الكَِمينا                              وُربَّ شخٍص هناين           مل
                               وشكَّ يف ما دهاين           وراَم ِمنِّي ميينا

 :                             فقلُت لـّما حلاين             حبضرِة الُمسِلمينا 
    ونحِّ عنِّي ، وعدِّي والسَّقاعْه                                           )1(دع الرِّيا        " 

  )2(" وحقِّ سورة براءْه                                               ناكوُه من كلِّ ُبدِّ ] أ/65     [
)83 *( 

 : اإلشبيلّي )3(وقال إبراهيُم بُن سهِل 
 يف كرِّها أوىف نصيْب              يا لََحظاتٍِ للِفَتْن                                               

  ُمصيْب)4(              َترمي وكُلِّي َمقَْتلُ                                             وكلُّها سهٌم 
 )6( ِلالّحي ُمباْح       لكنَّـه لـْن ُيقَبـال )5(                              العذْلُ 
 )7(وجَه الصباْح            ريق الطِّال عني الطَّال                               َعِلقُْتُه 

 )8(                              كالظيب ثغُرُه أقاْح             مـما ارتعاُه فـي الفَال 
  غريْب)9(              يا ظُيب ، خذْ قليب وطْن                                       فأنَت يف اإلْنِس 

    وارتْع ، فدمعي َسلَْسلُ                                         وُمهجيت َمرعى َخصيْب           
  احلياةُ واَألجلْ)10(                              بني اللَّمـى والـَحَوِر             منه 

  ، ورَد اخلََجلْ)12(  اخلَفَِر             يف خدِِّه)11(                              سقْت مياُه 
ـُْتـُه بالنظـِر                 وأجتنيِه بالقَُبلْ   )13(                              غرس

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א)1( ، .א
.א)2(
א:א:א* א ، ،362א א א157א، א ، א א1/69، ، א א ،
،120א א א א ، ،2/192.
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.א.)3(
)4(": "،.
א)5( .א.א:א
..:א)6(
א:א)7( ، א:א ، .א
א)8( ،:א .א
א)9( א .א.א:א
א)10( .:א
؛""א)11( א א א ،.
א)12( .:א
.א.:א)13(

                      أسَهَر أجفانَ الكئيْب         )2( َوَسْن )1(       يف حلِظِه السَّاجي 
               والرِّدُف فيه ِثقَلُ                                            خفَّ له عقلُ اللّبيْب

 )3(] وقْد َوقَْد[                             أهدى لنا ُحرُّ الِعتاْب          برَد الَّلمى ، 
        فلو لثمُتُه لذاْب                مـن َزفَريت ، ذاك الَبـَرْد ]     ب/65       [

                              مثَّ لوى ِجْيَد كَعاْب            مـا َحلُْيـُه  إال  الَغَيـْد 
 ِة الُغْصن الرَّطيْب              يف نزعِة الظَّْبي األغَنّْ                                               وِهزَّ

               جيري لدمعي جدولُ                                               فََيْنثَين منها قضيْب
                             أأنَت حوًرا ، أرسلْك        رضـوانُ ِصـْدقًا باخلْرب

 )5("  َبَشْر )4(ما هذا :"     وقيل                             قُطِّعِت القلوُب لْك       
 )7( ُمْضَنًى هلَْك   بيـن التَّنائـي والكََدْر )6(                            قليب جوًى 

  ُتزكيِه اِملَحْن                                           أمُر اهلوى أمٌر عجيْب)8(              ُحبِّي 
 َمْندلُ                                                زاَد ِبناِر الَهجِر طْيْب               كأنَّ عشقي 

                               أغْرْبَت يف احلُْسِن البديْع       فصـار دمعي ُمْغِربا
                                               )9(مشلُ اهلوى عندي مجيْع        وأدُمعي أيدي سـبا 

 : الرُّقََبا )10(فاْصِغ إىل عبٍد ُمطيْع           غنَّى لنفِس 
 هذا الرقيب ما أسوأه بظْن                                إْش لو كان اإلنسان ُمريْب ؟            " 

  )12("      هذا الذي ظنَّ الرقيْب  قم نعملو                              )11(              يا سيدي 
 ــــــــــــــــــــــــ

،.א:א)1( א ، .14/371א
،.א:א)2( א ، .13/119א
"א)3( .א: א" ؛ א א .אא
א)4( .:א
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א:"א)5( א .א "،31

א)6( .א:א
א)7( א א א:א .א
א)8( .،:א
)9 () ()א: .:، א ،א .1/384א (
א.:א)10( .:א
א)11( "א א": א ،:.
.א) 12(

        )                                84 *( 
 :وقال الصَِّفي الحلّّي ، من المجنح 

 عزمَت يا ُمتلفي على السَّفِر                 وا طولَ خويف عليك ، وا َحذَري]      أ/66[
 )1( بأنَّـُه ال رجـوُع للقََمـِر:                                  ُيَؤِيُسين من ِلقاَك قولَُُهُم 

                     ذُْبُت يف هواْك)3( جفاْك                جتمَّلْ )2(متهَّلْ                 مضَّين 
ـَِر                يا َمْن حكى الظََّّْبَي يف تلفُِّتِه                وفاقَـُه يف الدَّاللِِ واخلَف

 ا                  فذَلَّ ِعزِّي ، وعزَّ ُمْصطربي ُمعَتِدًي)4(              أْتلفُتين بالدَّالِل 
 َتَدللْ                 ُمهجيت ِفداْك                     تسهَّلْ                        بعُض ذا كفاْك

ـَْت للمطيِّ مل تِسِر                ودَّعَتين والدموُع سائحةٌ                     لو َعَرض
 )5( وخاطري بالفراِق ُمنكسٌر                    والعُج الوجِد غُري ُمْنكسِر              

  أراْك)6(] أنين[ُمبلبلْ                 أرجتي ِلقاْك                       أُعللْ                          
  ، قَْد قُدَّ من حَجِر              عليك جسٌم ، كاملاء رقَُّتُه                    يضمُّ قلًبا

               وطلعةٌ كاهلالل ُمشرقةٌ                        َتزَهى على غْصِن قدَِّك النَِّضِر
           ُيخِجلُ األراْك                    ويذُْبلْ                            عندما يراْك)7(إذَ اقَبلْ 

 يف اهلوى َبَدال                فانظْر ، فليس الِعيان كاخلََبِرُرْمُت :               إنْ قيلَ 
               فتِّْش فؤادي فأنَت ساِكُنُه                     فليس فيِه ِسـواَك من َبَشِر

                   ُمقتضى رضاْك ؟) 8(تأمَّلْ                  هل به ِسواْك                     ِلتفعلْ 
 )9(كأنَّ ناَر اجلحيِم هْجُرك يل                   مل ُتْبِق من مهجيت ومل َتذَِر             [ 

               إنْ كانَ أقصى ُمناَك سفَك دمي                فليس عندي لذاَك من أثَِر
 ــــــــــــــــــــــــ
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א)2( ،.א:א..:א א ، 7/233א

א)3( ..:א
א)4( .:א
א"")5( א .א
א.:א)6( א א"""".א א .א
א"")7( ،.
א)8( .א.:א
.א:"א)9( "،  .28 ، 27א

 أُيحَملْ                حتفًا َمن َرجاْك                وُيقَْتلْ                        وهو يف ِحماْك ؟
               يا قلُب قد كان ما ُبليَت بِه                  فاصْرب حلكِم القضاِء والقَدِر

         لكـنَّ فيـِه عواقَب الظَّفَِر يف مرارتِه       )1(              فالصُرب كالصَِّرب 
 )3(]  ُمناْك )2(حتمَّلْ                  يف اهلوى أذاْك                  تذلَّلْ                    كي ترى 

)85*( 
 : وقال أيًضا عفا اهللا عنه ] ب/66[

 ـِه ِحبِّي أُعيذُها بالل)4(] عُني                                       [
                                        ما أوقََعين يف عْشـِقِه إال هي
                                        ُمذْ قاطََعِني ، وصدَّ عين الهي

                                   أجرى َعْبَريت                  وأذكى زفَريت
 فاين      فاين                  ملّا جتافاين               أرعى النُّجوْم أج)5(أمسيُت وِطْيُب النَّوِم يف 

  قمًرا هويُت عينْيِه ، وفاْه)6(                                       أفدي 
                                        ما أكثَر ُحسـَنُه ، وإنْ قـلَّ َوفاْه

 )7(          والعذلُ ُيغري فيِه ، إنْ الَم وفاْه                              
                                   أمسى يف ِضراْم                من نار الغراْم

 إنْ كان عذويل الذي أغراين               راين                 يف َحرِّ نرياين               ِلْم ذا يلوْم ؟
                    ملا َشَهَر اِحلبُّ من اجلَفِْن ِنصالْ                    

                                        أكثرُت عتاَبُه وقد َصّد ، ومالْ
                                        كي أنعَم بالكالِم ِمن غِير ِوصالْ

           من بعد السالْم                                  ناجى بالكالْم        
 لو مل يكن احلبيُب إذ ناجاين     جاين                  بالوصِل َنجَّاين         ِمن ذي اهلموْم] أ/67[
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א)1( א:א א א ،..
א)2( :"""א ".، ، א ؛ .א
א)3( א א ، א א .א
א:א* א ."،302א "
א:א)4( ؛ א א א ،.
א)5( .:א
א)6( א:א ، ؛ א ،.
)7(:، א ،.
 

                                        يا َمْن ِبَهواُه ِصرُت يف احلُبِّ أسْري
 )1(                                       حريانَ إىل مسـالك الذُّلِّ أسْري 

                                        واِهللا أرى َتَخلُّصـي منَك عسـْري 
 )2(                                  لو رمُت انتقالْ               عن هذي اِخلصالْ 

 عن إخواين        واين                أو ُرْمُت سلواين              ُعذري يقوْم )3(ما كان إذا سألُت 
                                        لو صرُت من السَّقام يف ِزيِّ ِسواْك 
 )4(                                       ال أعشُق من سـائِر اخلَلِْق ِسواْك 

                 ال كنُت إن انثنيُت عن ِديِن هواْك                       
                                   أُْدعى يف األناْم                من أهل الذِّماْم

  األوثاِن               ثاين                 إنْ صّدين ثاِن                   عمَّا أروْم)5(بل كنُت لعابِد 
)86*( 

  : اهيُم بُن سهٍل اإلشبيلي وقال إبر
 هل َدَرى ظُيب اِحلمى أنْ قد َحمى                                        قلَب صبٍّ َحلَُّه عن َمكِْنِس
 فهـو فـي َحـرٍّ وَخفٍْق مثلما                                          لعبْت ريـُح الصَّبا بالقََبِس

  يوَم النَّوى                غُرًرا ، تسلُك يف هنِج الَغَرْر)6(شرقْت               يا بدوًرا أ
              منكُم الُحْسُن ومن عيين النَّظْر)7(ما لقليب يف اهلوى ذنٌب ِسوى ]    ب/67[

  من حبييب بالِفكْر)8(              أْجَتين الَّلذاِت مكلوَم الـَجوى                والتَّداين 
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א)4( אא ، א ..א
)5(""": א." ؛ א א א:א א א א
א:א* א א 283א ، א א9/271، ،2/213، א ،
א4/1346א א א ، ، ،2/182.

א)6( א ..:א
א)7( .:א
א)8( א:א .א.א

 
                                         كالرُّبــى بالعـارض املُْنَبِجِس)1(] ماكلما أشكوُه وجًدا َبَس[

  من َبْهَجِتها  يف ُعُرِس)2(] وهي[إذْ يقيُم القَطُْر فيه مأمتًا                                                   
  رفيْق)3(بأيب أفديِه من جاٍن               غالٌب يل غالٌب بالتَُّؤدْه                    

               ما رأينا مثلَ ثغٍر نّضَدْه                    أقحواًنا ، ُعِصرْت منه رحيْق
  يفيْق)5( الَعربدْه              وفؤادي ُسكُره ما ال )4(              أخذْت عيناُه منه 

  شهيُّ الَّلََعِس)7(                          أكحلُ الطَّْرِف  معسولُ اللَّمى               )6(فاحُم اجلُمَِّة 
 )9(" َعَبِس " مبتسًما                                     وهو من إعراضه يف "الضُّحى "  يتلو )8(وجهه 

 )11(]الَدنفا [ مقلتاُه )10(              كلما أشكو إليه ُحَرقي                   عاودتين 
  من رَمِقي           أثََر النَّمِل على ُصمِّ الصَّفا)12(            َتَركَْت أحلاظُُه   

  أشكُرُه فيما بقي               لسُت أحلاُه على ما أتلَفا)13(              فأنا 
 ـُه   كاخلََرِسفهو عندي عادلٌ إنْ ظَلَما                                               وَعذولـي  ُنطْقُ

  حملَّ النفِس)14(]حلَّ من نفسي[ليس يل يف احلُبِّ ُحكٌم بعدما                                           
 أّيها الّسـائلُ عن ُجرمي لديـْه              يل جزاُء الذَّْنِب وْهَو املُذنُب          [   

 ْه              َمشرقًا للشَّمِس ، فيه َمْغِرُب              أَخذْت مشُس الضُّحى من وجنتي
               ذّهبْت دمعـَي أشـواقي إليـْه               ولـُه خـدٌّ بلحظي ُمذَْهُب
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א)8( .א.:א
א)9( א א .א
)10(": "..
א":"א)11( א .א
א)12( .:א
א)13( א ..:א
 .والتصويب من الديوان ؛ ألنه يصحح الوزن " . حل في النفس " في األصل ) 14(
 

            لَََحظَْتـُه ُمقليت يف اخلُلَِس                                  )1(ُينبُت الورَد ِبَغرسي كُلّما 
 )2(] أيُّ شيئًا َحرَّما                                              ذلَك الورَد على املُغْتِرِس ! ليَت ِشْعري 

 )3(              منُه للّناِر بأحشائي ِضراْم                    تقتضي يف كلِّ ِحْيٍن ما َتَشا 
  ، وحريٌق يف احلَشا)4(      هي يف خّديِه َبرٌد وسالْم                     وهي ناٌر ]أ/68[

  ، وأهواُه َرَشا)5(              أّتقي منُه على ُحكِْم الَغراْم                   أََسـَد الغاِب 
        وهو من أحلاِظـِه يف َحَرِسقلُت ملا أنْ َتَبدَّى ُمعلَما                                             

 أّيها اآلخذُ قليب َمْغَنما                                                    اجعل الوصلَ مكانَ اخلُُمِس 
)87*( 

وعارضه الوزيُر أبو عبِد الِله ، لساُن الدِّيِن محّمٌد بُن الخطيب األندلسي ، تغمده اهللا تعالى 
 : برحمته 
 لغيثُ إذا الغيثُ َهَمى                                           يا زمانَ الوصــِل باألندلُِس جادك ا

 لـم يكْن وصـلَُك إلّا ُحلًُما                                          يف الكَرى ، أو ُخلْسةَ املُخَتِلِس
 تنقُلُ اخلطَْو على ما نرُسُم الدَّهُر أشتاَت املُىن       )6(              إذ يقوُد 

               ُزمًرا بني فرادى وثُنا                   مثلما يدعو الوفوَد املوسُم
  فيه َتْبِسُم)7(              واحليا قد جلَّل الروَض سنا            فثغوُر الزَّهِر 

             كيف َيروي مالٌك عن أَنِس                         )8(وروى النُّعمانُ عن ماِء السَّما 
 فكساُه احلُْسُن ثوًبا ُمعلَما                                               َيْزَدهـي منـه  بأهبى ملَْبِس
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א2/213א א א ، א ،68، א א א ، ،2/484.

،:אا) 6( ، א 776"א""א"א

):، א א ، א ، ،3/469א א ، א ،2/213.

א)6( א ..:א
א)7( .א:א
א)8( .א

 اهلوى           بالدُّجى ، لوال مشوُس الُغَرِر             يف لياٍل كَتَمْت ِسرَّ
               مالَ جنُم الكأِس فيها وهوى         مستقيَم السَِّري ، سْعَد  األثَِر

 َوطٌَر ، ما فيه من عيٍب سوى           أنـُه َمـرَّ كلْمـِح  الَبَصِر]    ب/68[
                     هجَم الصبُح هجوَم احلََرِس          )1(حني لذَّ اُألْنُس شيئًا ، أو كما 

  ، بنا ، أو رمبا                              أثّرْت فينـا عيونُ النَّرِجِس)2(غارِت الشُّْهُب 
               أيُّ شيء المرٍئ قد َخلَصا          فيكون الروُض قد ُمكِّن فيْه 

  الفَُرصا      أِمَنْت من مكـِرِه ما َتتَِّقيْه األزهاُر منه)3(              تنهَب 
               فإذا املاُء تناجى واحلصى            وخال كـلُّ خليـٍل بأخيْه

 ُتْبِصُر الورَد غيوًرا َبِرما                                          يكتسي من غَْيِظِه ما يكتسي
                                 َيْسـِرُق السَّمَع بأُذَُنْي فََرِسوترى اآلَس لبيًبا فَِهما           

               يا أَُهْيلَ احليِّ من وادي الغضى            وبقليب َمسـكٌن أنتْم بـِه
               ضاَق عن َوْجِدي بكم َرحُب الفَضا      ال أبايل شـرقَه من غَرِبـِه

  من كَْرِبِه)4(َد أُْنٍس قد مضى              ُتْعِتقوا عانيكُم               فأعيدوا عه
ـًا فـي َنفَِس  واتقوا اَهللا ، وأحيوا ُمغرًما                                      يتالشـى َنفَس

  احلُُبِس)5(َحَبَس القلَب عليكْم كََرما                                      أَفََتْرضونَ َخراَب 
               وبقليب منكُُم ُمقتِرٌب                   بأحاديث املُىن ، وهو بعيْد

               قَْمرُه أطلَع منه املَْغِرُب                 ِشقَْوةَ املُغرى به ، وهو سعيْد
         يف هواُه ، بَين وْعٍد ووعيْد)6(قد تساوى ُمْحِسن وُمذِْنُب ]      أ/69[

  املقلِة ، معسولُ اللَّمى                              جالَ يف النَّفِْس جمالَ النَّفَِس)7(ُر ساح
 )8(سدَّد السَّهَم ، ومسَّى ، ورمى                                   ففؤداي  َنهبـةُ  املُفَْتِرِس 
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א)4( א .:א
.:א)5(
א)6( א א .:א
א)7( א .:א
א)8( א א:א א ..א
 

  بالشَّوِق يذوْب)1(              إنْ يكُن جاَر ، وخاَب األملُ         وفؤادي الصَّبُّ 
               فْهَو ِللنَّفِْس حبيٌب أوَّلُ                ليس فـي احلُبِّ حملبـوٍب ذُنـوْب

  ممَتثَلُ                  يف ضـلوٍع  قـد براها  وقلـوْب)2(        أمُرُه معتَمٌد       
 َحكََم اللَّحظُ هبا فاحَتكَما                                          مل يراِقْب يف ِضعاف األنفُِس

ـَرِّ منـها واملُِسي ظَلَما                                 وُجم)4(] ممن[ املظلوِم )3(ُمْنصَف   اِزي الب
               ما لقليب كُلّما هبَّْت َصبا              عادُه عيٌد من الّشوِق جديْد ؟

 )5(" إنَّ عذايب لشديد "               كان يف اللّوِح له ُمكَتَتبا               قولُه 
  فهو باألشجاِن يف ُجهٍد جهيْد              جلب اهلمَّ لُه ، والَوَصبا              

 العٌج يف أضلُِعي قد أُْضِرما                                         فْهَي ناٌر يف هشيِم الَيَبِس
                                    كبقايا الصُّْبِح بعد الَغلَِس)6(] ذَما[مل يدْع من مهجيت إال 

  ُحكِْم القََضا        واعُمري الوقَت ِبُرْجعى ، وَمتاْب              َسلِّمي يا نفُْس يف
ـَّْت ، وِعتاْب                ودعي ذكَر زماٍن قد مضى           بني ُعْتىب قد تقض

ـَِم التوفيِق فـي أمِّ الكتاْب]    ب/69[  واصريف القول إىل املوىل الرِّضا       ُمله
                                             أسِد السرِج وبدِر اجمللِسالكرِمي املُُْنَتَهى واملُنَتَمى   

 َيْنِزلُ النْصُر عليه مثلَ ما                                              َيْنِزلُ الوحُي بروح القُُدِس
 َحْد              مصطفى اهللا ، مسَّيِّ املصطفى         الَغـِنْي باِلله  عـن  كلِّ أَ

   اخلطُب  َعقَْد)7(              َمْن إذا ما عقد العهد وىف            وإذا ما فُِتَح 
               ِمْن بين قيِس ابِن سعٍد ، وكفى      حيثُ بيُت النَّصِر ، مرفوُع الَعَمْد

  املغِرِس)8(ى الفضِل زكيُّ حيثُ بيُت النَّصِر َمْحِميُّ اِحلمى                                       وَجَن
 والـهوى ظـلٌّ ظليلٌ خيَّما                                          والنَّدى  هنْـٌب إلـى املُفَْتِرِس
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א:א)4( א ،.
.א:"א)5( "،  .7א

א:א.:א)6( א א ، א ، .א
."".:א)7(
א)8( א .א:א
 

               هاكَها ، يا ِسْبطَ أنصار الُعلى       والذي إنْ عثَّر الدهُر أقالْ
ـِقالْ)1(              غادةٌ ألَبسها احلُسُن َحالً           َتْبَهُر العَين جالًء وص

 "              عارْضْت لفظًا ومعًىن َوَحال         قولَ من أنطَقَُه احلُبُّ ، فقالْ 
 ُه عن َمكِْنِسهل درى ظُبي اِحلمى أنْ قد َحمى                                      قلَب صبٍّ َحلَّ( 

 ) 2()فهُو يف َحرٍّ وَخفٍْق مثلما                                                  لِعبْت ريُح الصَّبا بالقََبِس  
)88* ( 

 ) : ابُن لساِن الدِّيِن ابِن الخطيب ( وقال آخر 
 خدُّه ُمستِرٌق ِللََّمِسُربَّ بدٍر قد تداىن من َسما                                             

 )3(ومن اللَّْحِظ ُدحوٌر ُرمجا                                        بشهاٍب من شديِد الََحرِس ] أ/70[
               ثغُرُه كامليِم أحكى دوُرُه             قدسـًيا ، قـد َحلَْت منـه ُحلى

  اخلصِر بال شكٍّ عال)4(       من على               عادل القدِّ بردٍف جوُرُه       
 )5(              وِلعلوِّ الطوِر أضحى طوُرُه           ولـه قلـيب كليـٌم ما خال 

  بعني اَألَنِس)6(وجنتاُه جنَّــةٌ ، ال َجَرما                                            آنسْت ناًرا 
                                      فوقها موسـى هليَب القََبِسجرَّ فيه اخلضُر ذيالً ، ورمى       

  )7(              ركَب الصُّبُح جواًدا أشهبا           وجواُد اللَّيل ُيدعى أدهُم 
               وكذا اللَّيلُ إذا ما طُلبا               ُتهـزُم األنواُر ، ملا يهِجُم

  الصبُح جبيٍش يهِزُم )8(يل إذا ما َهَرَبا              فلَُّه               وترى الَّل
 وحكى اللَّيلُ إذا ما َهَجما                                              عسكََر األحالِف للمغتلِس
 جيُش ُروٍم يف جنود حطما                                             ُملتقي اجليشني وقَت الَغلَِس

ــــــــــــــــــــــــ
.:א)1(
א)2( ، א א .א
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)4(""": ".
א)5( א א ، א א א

א:"א)6( א .אא "،10 

)7(": .א"
)8(:.، א ،  .11/530א

               جليوِش الطَِّري يف وقٍت صفا          غرََّد القُْمِريُّ وقَت السََّحِر
 )1( يف حريٍر أخضِر               وحكى الرَّحيانُ ملّا َوقَفا              وتبدَّى

               حبشيُّ رأُسُه قد كُِشفا              ُمطِرٌق يف األرض كاملستغفِر
 وشقيٌق قد تبّدى ُمْعلَما                                            يف معاين شـكِلِه و امللبِس

 )2(       كلُّ ِبكٍْر يف وشاٍح أطلَِس ُخرَُّد الزِّنِج كشفَن الُغَمَما                       ] ب/70[
               يا ندَمي الّراِح للرُّوِح غذا             عْصُرُه ِقدًما قدًميا عْصُرُه
               قد هدانا حنوُه منُه شذا              يترُك املَْيَت سويا نْشُرُه

 )3(] سرَُّه[ وهلذا أمُره قد               خندريٌس ُشرُبُه ُيربي األذى         
 اقتـدى عيسى  ونادى  مرميا                                      من دوا  الداِء  ، ونطِق  اخلََرِس

  املبتلى واألطَمِس)4(] ُيربي[ومن البلوى ، ومن كأس العمى                                    فهو 
 طَلَعا            يف مسا الكاِس إذا الراح َمال              طالُع الوقِت سعيًدا 

               وكأن الّراَح والكاَس معا            والنَّدامى والّذي َيسقي الطِّال
               بدُر متٍّ بني أقماٍر معا                هبالٍل فيه شـمٌس ُتجتلـى

                      يف مسا كاٍس ، من النُّور كُِسيوَحباُب الّراِح حيكي أْنُجما                    
 )5(ما رأته اجلوزة ُحقًَّا ، إّنما                                            نقَّطـْتهُ بالـجواِر الكُُنِس 

               بعث اجلوُّ جواسيَس النَّدى          لتقاطـِري مجيـِع   اُألفُِق
 الشَّرِق إىل الغرب بدا          َزَرديَّاُت ُدموِع  الّشـفَِق              ومن 

               وكأنَّ الربَق سيٌف ُجرِّدا            من يد الغرِب ِلُعْنِق املشِرِق
 فرمـى   الغيـُم  ُسـحًريا    أجنًُما                              أوَتَر اجلوُّ من الـُمزِن ِقِسي

  الرعِد نصًرا ومسا                           البتساِم الروِض وقَت الَغلَِس)6(] كاس[دقَّ ] أ/71[
 ــــــــــــــــــــــــ
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א:"א)5( א .א "، .1516א
.:א)6(

               أظَهَر البستانُ من أقّاحِه           كثغوٍر ُرصِّعتْْ بالدُّرِر
  ُصدوِر الِبكَِر              وحكى الّرمانُ يف أدواحِه          كنهوٍد يف

               وخدوُد الرُّوِم من ُتفَّاحِه           كشقيٍق يف خدوِد الّتَتِر
 والنَّدى واألقحوانُ كُلّما                                          فـي ثغور من شـذاُه األلَعِس

   عسجديٌّ ، من عيوِن النَّرِجِس                                  )1(ولسيِف اللّحِظ خالٌ ُختِّما 
  املّريِخ يف الكأِس ظََهْر       قارنْتـُه زهرةٌ يف احلبِب)2(              محلُ 

               َضَرَب اجلوزا بسيٍف ، فاشتهْر       يربق البْدُر بشمس الَّلِعِب
 الّراُح بثقِل الذَّهـِب               سنبلُ امليزاِن وزَّانُ الدَُّرْر             يزنُ 

 عقرُب املّريِخ بالقوِس ُرِمي                                        جرَّ سـهَم املشتري بالقَوِس
 َنطََق اجلَْدُي مبا قد َحكما                                          صـادَق الّدايل حبوِت الَعَبِس 

)89 * ( 
 ، ومن خط العالمِة تاِج )3( ابُن الوكيِل ُمضمِّنًا بعض أعجاِز الزَّيدونّية وقال الشَّيخُ صدُر الدِّيِن

 : الدِّيِن السَّبكّي نقلت 
 )4() يقضي علينا األسى ، لوال تأسِّينا ( غدا منادينا      ، ُمَحكًَّما فينا                                  

  عاْم)5(                َمْن فيِه وجًدا                    حبُر اهلوى ُيغِرْق        
 ونـاُرُه  َتْحـِرْق                     َمن َهـمَّ أو قد هاْم]      ب/71   [

                    وُربَّـما ُيقِْلـْق                         فتـًى عليـِه نـاْم
 )6() سوًدا ، وكانت بكم بيًضا ليالينا             ( قد غيََّر األجساْم         وصيَّر األياْم               

                    يا صاحَب النَّجوى                 قُْم واسـتِمْع ِمنِّي
ـَّاَك  أنْ  هتوى                   إنَّ اهلوى ُيْضـين                     إي

 سـمْع وقُلْ َعنِّي                   ال  تقرب البلـوى                 ا
 ــــــــــــــــــــــــ
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،א:א)3( א א ،463،:
א ،.(א א )141א

......:א)4(
א:א)5( ،:.
...:א)6(

 )3()  فقام هبا للنعي ناعينا )2(حيًنا                          ( )1(ُخضنا على ِغرَّْه         حباَرُه َمرَّْه 
  هام بالغيِد          القـى بـها مهَّا)4(] من                                 [

  أملى)5(               بذلُت جمهودي                ألحوٍر                   
  باجلوِد               وردَّ مـا هـمَّا)6(                                 فهمَّ 

 )7() أضحى التَّنائي بديالً من تدانينا ( وعندما قد جاْد          بالوصِل ، أو قد كاْد                 
                     حبقِّ ما بيين                    وبينكـم   إالّ             

                                  أقررُتُم عيين                    فتجمعوا الشـمال
  أبلى)8(                                فالعيُش بالبِني                  من بعدكم 

 )9() وَموِرُد اللَّهِو صاٍف من تصافينا (   باألهِل واألحزانْ                    جديُد ما قد كانْ       
              عن ُمغَرٍم َصبِّ)10(يا جَريةً بانْت ]   أ/72                     [

                                 لعهِده خانْت                    من غِير ما ذَْنِب
                    ما هكذا كانْت                 عوائـُد الُعـْرِب             

 )11() إذ طاملا غيَّر النأُي احملبينا ( ال حتسبوا الُبعدا          يغيِّر العهدا                          
 ْتِر                                يا نازالً بالبانْ                   بالشَّـفِع والَو

                                 والنَّمل والفرقانْ                والنَّحـِل واِحلْجِر
 )12(                                 وسورِة الرَّمحْن                 والَّليِل إذ يسِر 

  )13() ْرَف اهلوى والودَّ يسقينا َمْن كان ِص( هل حلَّ يف األديانْ        أنْ يقُتلَ الظمآنْ                
 ــــــــــــــــــــــــ
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...א:א)9(
.،:א)10(
...א:א)11(
א)12( .א
א:א)13( א  ....א

                
                          يا سـائلَ القَطِْر                  عرِّْج على الوادي

  سـاكين َبْدِر                 وِقفَْ بـهْم ناِد                         ِمن
                         عسى َصبًَا َتْسري                 ِلُمغـَرٍم  صـاِد

  )1() َمْن على البعد َحيَّا كان ُيحيينا ( إنْ شئَت ُتْحِيينا          بلِّغْ ُمحبِّنا                        
    وافْت لنا أياْم                     كأّنـها  أعـواْم                     

                         وكان يل أعواْم                   كأنَّهــا  أيَّـاْم
                         مترُّ كاألحالْم                     بالوصل يل، لوداْم

 )2() فينا الشَّمولُ ، وغنَّانا ُمَغنِّينا ( ةً               والكاُس ُمْتَرَعةٌ    ُحثَّْت ُمشْعَشَع] ب/72[
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) 1*( 
  : )1(قال الصاحب كمال الدين ابن النبيه 

 واحلبيـْب ِحلـْو ْرَشيِِّْق ْموايت                                       )2(الزَّمانْ سعيـْد ]ب/72[
  أصفْر ْمَعتِّْق)3(والّربيْع بساطـو أخضْر                                                   والّشراْب 

 )4(              والّنسيْم َسَحْر تنفْس                 عن عبْري أو مسْك أذفَْر 
       ِمْن ُسالْف الغيْم ِتْسكََْر ندامى     )5(              والُغصونْ حبالْ 

               والغديْر ِيِمدّْ ِمْعَصْم                   ِيْنجلي يف نقش أخضْر
  وُمطْلَْق)6(واهلزاْر يعمـلْ طرايْق                                                     يف الِغنا ، مزموْم 

  غَرَّْب)7(ا                 إنَّ جنَم الليلْ               هاْت يا ساقي احلُمّي
               َمْن يكونْ الَبدْر ساقيْه               كيْف ال ِيشرْب وِيطَرْب ؟
               أنَت واألوتاْر والكاْس               للهمـوْم دوا ْمَجـرَّْب

 )8(                    دْع ِيجي ، ويركْب أبلْق ال ختاْف الصبْح ِيهجْم                                
 ذا قبْس ، أخي ، يف َيدَّْك           أو فُصوْص ياقوْت أمحْر             [ 

               ال ْتقرِّهبا لََخدَّْك                     َيْشَتِعلْ بالنَّاْر ، وتْسكَْر
    إذْ رأْت أجـلّْ َمْنظَـْر              خِجلْت ِمْن نوْر وجهْك        

 )9(] واحلباب باَهْت لَثَْغَرْك                                                    من َحياْه ، ْيعوْم ِيْغَرْق 
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א:א* א314א א ، א א21/447، ، א ،89 ، א ،
א .206א

א)1( ،:א א א "א"א
)827) . א:) א ، א7/184א א ، א א א ،7/181(
א)2( א:א א ،.
א)3( א:א ، .א
،.א:א)4( א ، . 4/306 א
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)6(": א.،" .א
א)7( .א:א
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                     وأنا مسكْني يف جهنْم)1(             ذا املَليْح يف اجلنةْ سيدو 

 )2(آه على قُبلْه يف جيدو                         وأخرى يف ذاك الفََميَّْم ]أ/73     [
 )3(املَنْمَنْم ] ذا [              لو ترى ُحمرةْ خدودو                        َوعذارو 

 )4(                                     معدينْ ْبأخضْر ْمَعتَّْق كانْ ترى ثوْب أطلْس أمحْر                 
 )6(                     ال َتنْم مـا دمـت ِتَمكَّْن )5(              يا ندْمي امسْع نصيحْه 

 )8( يف الكاْس                ما ترى ما اهبْج وما احسْن )7(              الصباْح وشلو 
 )10( راياْت شاه أرمْن )9(  والشَّقيْق محرا يف َصفْرا                      ِكنُّْو             

                                                         ما ُخِلْق ، وليْس ُيْخلَْق)11(ذا ملْك حبال مجالو 
  الفتْح موسى )12(ْك أبا الكرْم ، والعفَّْه ، والباْس                     عند             [ 

  فريسا)13(               األسْد إذا تنمَّْر                                والعدو ، خيالْ 
 )14(              مل تدْع يف الدنيا ُيذْكَْر                        ال صليْب وال كنيسا 

 )15(]                             إنَّ ذا أسعْد مَوفَّْق وكَسا اإلسالْم جاللْه                               
 ــــــــــــــــــــــــ
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 )2( املعاطْف                      رأتو بني السناجْق )1(              ورشيقةْ 
                    والسُّيوْف ْبحالْ بواِرْق)3(              والغباْر ْبحالْ غماْمي 

            وسنـا جبينو يْرمْي                        بشعـاع على اخلاليْق   
 )4(حراْم زوجي                                                     والنيب غدا ِنطَلِّْق : زعقْت 

)2*( 
 :  ، سقى اهللا ثراه )5(وقال القاضي فخر الدين ابن مكانس 

 )6(                                               َحَبشي ، أمسْر وأهيْف قْد هوى قلْيب معيِشْق      
 خيْجلْ الغصْن الرشِّيْق                                                      كيف ال نعشْق ونتلْف ؟

               أّي قمْر ، أّي غْصْن يانْع ؟            نسـألْ اْهللا السَّالمْه
 )8( جفنا بدايْع                وعذاْر يف اخلدّْ المْه )7(بلعوط ] ب/73   [

               الغزالْ لُـو عبْد طـايْع              والغزالْه لُـو عالمْه
 )10( ، دعين ِنَشنَّْق                                             يف وصالو ، ونسيَّْف )9(بنخـاِطْر 

 ْي سوى احلقّْ                                              قْد قتلين ذا  الوصيَّْفما نقولْ لْك ش
 ــــــــــــــــــــــــ
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א (794(א . א:) א ، ،2/330א א ،
א א3/124א ، א ،3/310( .

א)6( .:א
א)7( ، א א ، א.א ، א

،7/391 .
א)8( א ، .א
א)9( ..:א
)10(:،:.، א ، א:.10/188א

.، א ، .9/167א
 ه يالال َسالْم جتنَّي)1(] من [                         ذا الوصيْف وصْف ُمكَْملْ                  
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 )2(              جببْني ِكّنــو هلـّيـلْ                    وْخصريو ُشدّْ بْنكاْم 
 يا الذي عنَّْف ، وقَْد الْم)                    3(              مـا ترى هذا الغزّيلْ 

      ومالنْ فضولْ مطفَّْف َيْدرْي بأنَّْك امحْق                                           )4(حىت 
 ال ْتعنِّـْف حىت تعشـْق                                                   فـإذا عِشقْْت ، َعنِّْف

               ذا االّ وايل قـْد جرى يل                    يف هــوى ذا البـدر قّصْه
  ألْف غُصَّْه)6(        يف اهلوى شرْب  حال يل         )5(              ِمْن لذيذْ عشقو 

               بقـواْم حيكـي العـوايل                    كلمـا غـاْب جـا برقْصـْه
  امسْر ْمثقَّْف)8(                                            ِكّنو إال )7(أّي قَوام خلص ممْيَشْق 

                                    إالّ إذا شـَوّي أظـرْفوهو ، إال ، أمسْر حمقّْق             
                     بقـواْم مييــلْ مـن الــراْح)9(              يوْم وهو جاين سكرييْن 

 كَلْْت تفــاْح:                     ويقـولْ لـي )10(وبقى خيْجلْ ْمسيكْني ]    أ/74 [
 آْح :  يل ، وقلْ )11(ْب يا ْمليعْني                    هاْت فيمك تكـذ:               قلْت 

 )12(جاْب فْميْم مسكو يَعبَّْق                                                  رحيتـو عنْرب وقَْرقَْف 
 )13(مقيَصْف ذي رحيةْ رحيِّْق                                                   وإال تفاح يا : قلْت 

 ــــــــــــــــــــــــ 
؛:א)1( א א א ،.
א:)2( א ، ،.א ، א ، א.12/592א א

א א א .א
א)3( א:א .א
א)4( .:א
א)5( .:א
)6(": א." א א ، ؛ א .א
א)7( .:א
)8(": "، .א
.אא.א:)9(
)10(": א." .א
א)11( .:א
א:א)12( ، א ،.א ، א ، .9/282א
)13(": ".

  ونفْر عنِّي نفور رْمي              فغضْب غضبـةْ مـدللْ                  
                ْورأيتـو قـْد َتملَْمـلْ                  وتدلْت لو خراطيْم
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 )1(              صرْت أعيذ ُصدغو املبلبلْ                  والفميْم منو حباميْم 
 مصحْف مطـرْق                                       ونا حبلف بألـف )2(واعتذر وراسي 

  يا بدر ِتْضَعْف)4( نشفْق                                      ال تقوْم )3(ما نقولْ لْك ، وال 
               يـوم وُهْو جـاين بضّجْه                   وجبْني معقـوْد عابْس

 ْسواهللا ما أنت حجْه                  يف اهلوى يا ابن مكان:               قال يل 
 )6(             وآخرو ما قلْت آِمْس )5(] َجْه[              يبقى تشكي ألي من 

 قلْت يا ُحّبي ال تقلْق                                                   على عبـدك ، وتوقّـْف
  لك وتعَرْف)7(أنا ممـن قالْ أصدْق                                                   وّسا يظهر 

 وإال يصنْع يب ، ويفعـلْ)                              8(              وبقيْت حنلْف حبقّو 
 فعلم قويل وصدقـو                   صار يغّيْب يب ، وخيَجلْ] ب/74   [

                 على ذا القـولْ ال تَعوِّلْ) 9(يا َمْن أنا ِرقّو :               قلت 
  كالم واحد مزّوْق                                       من وجد عقلو خفيِّْف)10(هذا 

 بـاحلسـد قلبـو متـزَّْق                                         وِمـْن الغيـرا َتَنشَّْف
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א:.א:א אא ."א "
א)2( א:א ، .א:א
א)3( .:א
א)4( א:א א ،.
؛:א)5( א א א ،.
א)6( א ،.
א)7( א.:א .א:א
א)8( .:א
א)9( ،,א:א .א
א)10( .א:א

 
 حسنو ما احالْه                    إالّ ، هو يف فرد شي ُمْر              رّب َبقِّي 
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ـُْر)1(              حني عرف إّنا بنهواْه                      فبقي يعجـْب وينف
                     نلتقي ، قليب مـا ُيْصُبْر)2(              وإذا ردْت إنا نسالْه 

 )5( عن ِعشقو ما ننكَْف )4(                                   إنا         )3(وهو زاده واهللا ُيْعَشْق 
 إالّ ، هو شيطان مزنَدْق                                             يبـَق ينكـر ذا ، وحيلـْف

               مطليب َوْصلو وَضْبطو                         عّني هـذا أيُّ َمْهلَْك ؟
 )6(  قد ملْك قليب وحطّو                          يف يدو وجسمي اّملّْك             

                            إالّ ما كان الشرط أملْك )7(              بلحاظو وبشرطو
 )9( ودقّْق                                          صانـع اجلمـال ودفّْف )8(أّي شريط زانو 
  مطّرْق                                           ينهـب العقـول وخيطَْف)10( للهوى طرايْق

               والنيب ، زاد بو هيامي                        وال نسمع لوم الْمي
 وظهر للناس سقامي                          وبقيت يف دّمي عاْمي]   أ/75   [

  منامي                         وال تنفعين التمـاْمي)11(              ونفر مّني 
                                 حّتى حـالك مـا بنعَرْف)12(إنْت بك ِدْق : قال يل َصْحيب 

ـَْف  قُـْم جنيـْب طبيـْب حـويِدْق                                   ويبانْ ُضـرَّْك وُيكْش
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( :""",.א:א ".
א)2( א:א א ،:.
א)3( א ،.
א)4( .:א
)5(.
.:אא)6(
)7(، ،.
א)8( .א:א
א)9( ،.:.:א ، א ، .9/105א
א)10( .:א
א)11( א א .:א
،:א)12( ، א א א א ، א א  .1/291א

 
 )2( يل طبيب مالطْف                  جسَّ نبضي جسَّ حاذْق )1(              َجْه 
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 و عارْف                     والتقى فيـه ِعْرق خـافْق              والطبيب يف ِطبُّ
 هذا الشَّبّْ عاِشْق:               التفْت ِلَمْن هـو واقْف                     قالْ لو 

 ودواْه نومو مطبَّْق                                                        مع حبيُبْه يف حلَيِّْف
 )3(ْق                                                       ال نقوع وال سفيِّْف ويبات ليلْه ويعَر

  الشَّناعْه)4(              ِصـرْت أنـا نريد نعتَّْب                     حّتى ننفي ذي 
 امسْع يا طْبيِّْب                     خلِّي عنـك ذي اخلالعـْه:               قلت لـو 

                وأرى املـوت كـلّ ساعْه)6( ما إّني طويِّْب )5(             إالّ ، أنا  
 أنا كل الليلْ أقلْق                                                         وبقيْت أصفر حنيِّْف

 أنا من َجفين أرَعْفودموع عيين ُتغِرْق                                                        و
               والطبيب ِفِهـم ُمـرادي                      وبقي يبسم ويضحْك

 اترْك مالمـي                     ما جيوْز حلدّْ نصحْك:               ويقولْ يل 
               أنَت جيْت تنفي كالمي                        قمْت أثبّتو ِبشرحْك

  ، أنا نعملْ طّريْق                                                     ألدواْك عاجلْ ، وما اظرْف  إالّ
 )7(فإنّ نار العشْق حترْق                                                      من يكونْ  مثلكْ  رهّيْف 

 )8(           ال تدْع أحد ِيطّبك               إنْ تريْد تفيْق وِتربا                
                      فِشفاْك من عنْد ِحّبْك)9(             احلبيْب بطبْك ادرى 

             عّنقو ، ونام لُبكـرا                           وْيكون يف الليلْ ُشربْك
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1 ( ، א .:""א
)2(": א."  .א
א:א)3( ،.א ، ،א א:א.6/360א א א.א

، ، א ،9/152.

א)4(  .א:א
א)5(  .:א
א)6( א.:א  .א.:א
א:א)7( ،.א א ،  .9/128א
)8(:.، ، א א ، .1/192א

א)9(  .א.:א
                                            ورضاْب ذاك املريِشْف)1(    ِمن لسان ثغرو املرّوْق  

 وانتِشـق بعـد الّرحّيْق                                              َورد خّديـه املضّعْف
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  مـع حبييب)2( ليلْه                      قمت انا مسعْت قولو             منت
                      وشـفى قليب  غليلو             حْني  غفل  عّني  رقيـيب
                      وكُثُـر عندي قليلو              واسـتقلّيْت فيـه ذنويب

 فِشْفصرْت أنا ِنبوس وننُشْق                                              وعليـْه قليب ِيش
 وان تريد نقول لك احلق                                             متّ شيءْ آخْر ما ُيوصْف

                   هكذا هْو فن االزجـالْ               ال تقلْ يل صـار وكان
  )4(يل خالْ              ال، وال عّمي ابن قُزمان )3(مل يكْن عبادة ]     أ/76    [

               إالّ ، ريت ِحيب إذا مـالْ              فضح الرماح واألغصانْ   
 )6(                                   جيت انا وكتلت مكنْف)5(ِصرْت َمركب ُحسنو مَوسق 

 ْوأضــا ذهنـي  وأشـرْق                                      جـا  الّزجلْ ُصنٍع  ظَْريِّف
)3* ( 

 : ، والتزم فيه الجناس اللفظي في جميع خرجاته )7(وقال الشيخ عالء الدين ابن مقاتل الحموي 
 )9( ْجفون ولْحاظ                                  لو رآهم عابد هلام ، وخلاض )8(إنّ مع معشوقي 

א.א.:אא)1( א ،.א:א ،אא ،10/134

א)2( .:א
)3(، ، ،:(422א א ، א.1/187א א א ، א א
،205.(
.א:.)4(
،.א:א)5( ، א ، ..10/378א
א:)6( ، ،.א א ، .א:.9/310א
א:א:א* ، א.81א א.1/91א א ،  .207א

،:א)7( א ، א ، ، א (761א
א: ، א،3/1278א ، א،30א ،1/91א א א، א

א3/134 א ، א ،207.(

.:א)8(
א""א)9( א ، א א א .א

 )1(و باب، أنساْه صالتو أدا     ومـع إّنـو مـن حبر عينيـه إذا                                ِحفظ
  جفون)2(              إنّ مـاعو ْعيـون فـواتر حـوْر        يف حنوْر ِولداهنا فواتر 

  ذاك الفتور       وعلى خّدو شـامْه ، نقطةْ فتون ؟)3(             كيْف ال تفنت ُعّشاق 
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 )4( إّنو ما ينَسِحر  من  عيون ؟              َمن نظَْرهـْم نظـرْه َبقَى مسحـور       وكيْف
                           وجفون ، كل جفن سيف أي قاض)5(تعتقدهـْم  رقودْ  وهـْم  أيقاظ  

 يقضي  فيمن بِسّرو باح  ، وَهـذا                               حكمـْه ،  ممن أضلّ ناس ، وهدى
 )7(            يف غيابو ، يا ما حنفظْ  فصـول يغيْب عّني      )6(             حضريت ملا إن

              حّتى  إّنو يصري قريب  مّني                  ولـو إّني نكـون يف ميـدان جنول
  نريدلو يقول)8(إيش تضيق الدنيا على ذهين                  وال نعِرف إيش كان ]ب/76   [

                        ويضيق لـي رحب املكـان الفاض       )9(وأنسى ما قد حفظْت من ألفاظ 
  طول ليليت وغدا)10(وال  نطلب يومي شـراب وِغذا                                  وابقى سهران 

  مين ِطيب السالم كُلّو)11(            يا نسيم السََّحر على ِحّبي                   بثّ 
 )12(ِظلّو ] أِلف[بالعاشق املَسيب                 قليب ذاك الـذي             هللا ، وأوصيه 

 :           وان تيّسر لك أن ترى قليب                   وسأل عن جسمي الضعيف، قُل لُو
  عيونو وفاض)13(احنـلّْ  بعـدك إلـى  أن  فـاض                               واغتسل من ما 

  حني حذا                              ويف  بـابو   حـادي  املنّيْه  حدا)14(وعلى حذوالدارجني 

א.א:)1( :".א"".א:א ""."
א)2(  .א:א
 .:אא)3(
א)4(  .:א
،":"א)5(  .18א
:"""א)6( .א.א"
א)7( א:א  .א
א)8( א.:א  .:א
א)9(  .א:א.א:א
)10(""": .؟.א"
.:א)11(
א)12( אא.:א.א:א .א
א.:)13( .א
)14(": א.." א:א א

 حىت وقف على ما جرى)2( وجه النهار             عضو )1(         اذكرين يف غيبتـو 
  وانـا َبصفاّر               ونوادر  مين  ،  ومّنـو   تـرى    وبقي هْو حيمـاّر ،

  ورد اخلجلْ  وحتتو جرى)4(           فوق )3(    فال تعجب من خّدو كيف حيماّر 



 - 308 - 

  

 ما  احليا  يف وجناتو ملا انغاظ                                            وِنِشْف ما لوين إىل أن غاض
 و ، فذا                                             سّر  فيـه  ّممن  أنا  لُو  ِفداوما ينكَر حايل  وحال

)4* ( 
 :وقال أيضا ، والتزم الجناس المقلوب في جميع خرجاته 

   إال اّياه       فاز من وقف وحّياه       يرصـد على حمّياه)5(قليب حيب َتّياه       ليس نعشْق 
  بدر السما ويطبع             من راْم ِوصالو ِيعطَْب]    أ/77           [

  اهلوى ومنرو      فاعجْب لصغْر عمرو)8(   ليث )7(يف أمرو    غزال قهر بسمرو)6(َصغري حبيِّر 
                         رمي ابْن َعْشر وأَْرَبْع          أَْردى اُألُسْوْد وأَْرَعْب

 :) 12( طمعتو   وقال وقد مسعتو)11( ما فيه)10(نْت بعتو  خّيب هنار تبعتو   وروحي ك)9(أذكر 
  )14( عليْك ِتْتَعْب )13(                       إرجْع ، ويل ال تتَبْع         أخشى 

 َدْع ُمناْك وكفّو:  لثْم كفّو      قال )15(كْم قُّدامو وَخلفو      مشيْت مطيعْ  ِحللفو      وردْت 
 ــــــــــــــــــــــــ

.:א)1(
 .:א)2(
)3("".،. 
..:א)4(
"א:א* א": ، א א3/1278، א ، א ،1/94،

א א ، א 8/225א א ، א ،208 .
א)5( א .:א
.،:א)6(
א)7( א א .:א
..:א)8(
.:א)9(
א)10( .،:א
.:א)11(
.:א)12(
א)13( א :א
)14(": .א""."
א)15( .:א.אא.:א
 

 )2(          من الثريا أصعْب )1(                         فإنّ لثْم إصبْع  
  جاري)4( يف داري    ناديْت ودمعي جاري    إيش لو تكونْ )3(ما زلْت لُو نداري    حّتى حصلْ 
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 إيْش يكون لَْك أْشَعْب: ال  أْشَبْع    ق)5(                             تدعين من فيْك 
   وورْد خّدو ونّدو     مـا يف الريـاْض شي ِنّدو)7( يف ُحُسْن َخّدْو  حلظْه لقتلي حّدو )6(ِمْن حاْز 

                              روْض باحليا ُمَبْرقَْع            عليه سياْج مَعقَْرْب
    وكـم ذا شيـْخ ُمريدو)8(       يذبْح ، وُهوَّ يريدو مْن يف اجلمالْ فريدو    للّصْب ِمْن وريدو   

                              خالّْه دموعو يبلْع             وهّو بعقلو يلَعْب
 )9(كم خصم يف املَقاِتلْ    صابو ابن ُمقاِتلْ            وكم ذا يف املَحاِفلْ        قد انشا غصن حاِفلْ 

           من كل بيت مربْع             ملحون بألف معرْب                   
 
هذا الزجلُ َساَرْت ِبِه الرُّكبانُ ، وهو من غَُرِر أزجاِل ابن ُمقاِتل ، أنَشَدُه املصنُِّف باحلْضَرِة الشريفة ]  ب/77[

: باَتةَ حاضران ، فلما وصلَ إىل قوله املؤيدية حبماةَ احملروسِة ، والشيُخ صفّي الّدين احللّي والشيُخ مجالُ الدين ابُن ُن
صار الشيُخ ابُن نباتة رمحه اهللا ينظُر إىل الشيخ عـالء الدين ابن مقاتل ، ويشري إىل " . ملحون بألف معرْب " 

وامللك املؤيد صاحب محاة ـ سقى اهللا ثراه ـ . نعم ملحون بألف معرب : الشيخ صفي الدين احللّي ويقول 
 .يبتسم لذلك 
 ــــــــــــــــــ ــــــ

א:א)1( ،.
א)2( .،:א
א)3( .א.:א
א)4( א:א ،.
א)5( .:א
..:א)6(
..:א)7(
)8(": "، א א ،.
א)9( א .א

) 5*( 
 :    جيه بصناعة الخياطة من أوله إلى آخرهوقال أيًضا في مليح خّياط ، والتزم فيه التو
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 هنَو خّياط ، سبحانْ تبارْك                                              َمـْن باجلمـالْ َجّملو
  شكلو احللو)1(] نرقْي[باملفصـلْ وآية الكرسي                                                

 ثوْب مْن سقاْم قصْري َنَسُجْو طالْ حبكم القََدْر                   خاطْ يلْ 
  اإلَبْر)3( ِلَضْعِفي ضـاْع يف ُعيون )2(                   حّتى إن الَبَدن 

 )5( احلََبْر )4(مقص ]ب[                   راْح عذويل يشكي لو انشكـل 
         ونسْي إيْش قلْت لُـووجا مذبوْح القلْب متمزْق                                      

  ُمرِسلو)6(وال فَرَّج لو كربْه عن قلبو                                      وال عـْن ]أ/78[
  العّشـاْق كَـْم قـد أخلـى جيوْب)7(                   ذي احلسيين بنيقةْ 

 القلـوْبلـو جترحـو يف ) 8(                   وبزنودو من العيـون كُـْم 
  فرِّج كروْب )10(ويل .  منال لك اجليب زور )9(فضه :                    قلت 

 خلّي سّري املكتـوْم مشهـْر فيه                                       والذي نسـألـو
  على غري                                     االستـوا فّصلـو)11(جيبو مقلوْب وراٍب 

  وأوصل االنقطاْع)12(             بعد طيْب الوصالْ قَطَْع وصلي       
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א:א* ، א135א א א 1/314، א ، א ،209.

א:א)1( א ،.
א:א)2( ، ،.א ، א ، א.13/49א

א:א א .א
א:א)3( ، .א
א:א)4( א .א.،
א:א)5( ، ،.א ، א ، .4/159א
)6(": "،.
א:א)7( א ،.א ، א ،  .10/28א

אא:א)8( א א ،.א ، ،א .12/526א
א)9( א:א ، ،.
א)10( .،:א
א)11( א:א .א
א)12( א.א.:א ،48. 

  حّتى خلّى بيين وبْين املوْت إّما بـاْع أو ذراْع
 )1(                   وترى ظاهرْي صحيْح ، لكْن باطْين يف النِّزاْع 

 أوصلـوبعادي                                            واالنقطـاْع )2(وإنْ هْو طّولْ ُشقّةْ 



 - 311 - 

  

 )3(جِهزوا القطْن والكَفَْن واملا                                               واغسلـوا وفصِّلوا 
 كـالْم)4(                  جاء الفقيـه يف حبييب يعذُلين          وْيـرقّـع 

 )6(ْم  مال)5(دعْين فقيـْه يف متزيقي          بْس ْتلفِّْق :                   قلت 
          تتـرى  والســالْم)7(                  قلْيب َحَبْك لُو ظُلْم سالري 

ـُو  سلْب إسالمْي لّما حذّرين                                                عند باْب َمنـِزل
 )8(ملووقطْع عاتقي ، وضربين                                        وإيش  معو َبع]ب/78[

 هذا سلطانْ على كرسيه       إنْ جـاْر أو َعـَدلْ: وقلْت                  [ 
                  لَـو طَعـْن قبـايـلْ الُعشَّـاْق        بالقََنــا واألَسـلْ

  واحلُللْ)9(                 ولـو إّنـو يستعـرْض أتباعـو        بالسروج 
  يف أجنادو                                           واش مـا قـالْ ِيقَْبلوواملَِلْك لُو التَّرتيْب

  حيِملوا)10(ولو راْم الركوْب على األكتاْف                                         ال ْحيَتجُّوا 
 )11(فِشِبه مقّص والَغزيل فيـه         ويف الكُسُتبان :                  قـال 

 بينهم تركيْب على تضريْب         على خترْمي بنان:              قلْت     
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( א:א  .א
.א) 2(
א)3(  .א
א)4( א ،  .א
)5("":،. 
 .:א)6(
א:א)7( א ، ،  .א
א)8( א.:א  .א
،:א)9( א ، א א א אא  .א

:"א) 10( :".א" "..
א)11 ( א:א ،.א א א ، ،א

2/788
 
 
 

  واملبسْم          َوُهوَّ نبْت الَعيانْ القَّد)1(              من ِعذارْك 
 وهّي الْم لك ، وللعذولْ تدري                                        آخـرو وأّولـو
 )2(] واكُتبـو يف تغـازلْ األلغـاز                                        وانقطو واشكلو
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  قمر)3(      لفظ عقلك           ذا اخلليـع اجلـديد ، هنار قلّي     
            صْف جبيين وَشعرْي يف تفصيلْ           نظمـْك املُبتكَـْر

 خيطْ الّصباْح بفتْح ذيل            الّدجى يف السََّحـْر:            قلْت 
 بل هو ستر اْهللا حني                              علّي أْسَبـلـو. قّصرْت : قال يل 
 الزرقـا ، فاتق اخلضـرا                                باهلاللْ كلّلـو )4(حابْك 

 يف خّدي وعّرْض            بالعارْض أحَسْن صفاْت)5(فطُلّ:            قال 
           فيهـا مجعات شتاْت)6(ُحلّْه وردّيْه من أطلْس :            قلت 

  رقْم          مـا أحـاله نبـاْت نّبَتْت)7(           وعليها داْر الطراز 
 ما هو إال ثوب ُشُرْب ، واحلمرا                               دّم َمـْن تقْتلـو: قال

                               من جفون يغزلو)8(] ُزرْق الحْت[فيه خياالت خيوطْ 
 القيـاس      يف ذا )9(كُّف العتاْب يف الصنعة ، فأنا :           قلت 

 )11(        بذراعْني قباس)10(          أطـواقـي عـايـزة متنطقهـا 
          واكسنـي ثـوْب وقـار ، ولبِّسنـي         بالفتّوه لْبـاس

 إن جا ختليصي َعْرْض بْني إيديك                                    بالُوصول طّولو 
 ــــــــــــــــــــــــ

)1(": .א"
א,א)2( .א
א)3( א.:א א  .א
)4(""": א.،" ، ، א ؛ "א :

א א ،"א א .".7א "
א.:א)5( א א א ؛ .א
،.א:א)6( ، א ، ..2/561א
)7(، א א א .608א
א.:א)8( א ، א א .א
)9(": "."."
א:א)10( א ،.، ، א ، .10/354א

א.:א)11( א:א ،.
  )2( مدحْك                                       بالوفا ذّيلو )1(وان قُُصر باعي عن صفاْت ]/79[

                   حاز يف بستانْ مشّهْر القمصـانْ               من بكّري صاَبحو
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           حْني وقّْف صافَحو)4(] كُّمو[ كّف املنثوْر  يف )3(                  مثل
                  وقميْص الشَّقيْق ، أما كمـامو                 باخلََجـلْ فاحتـو

 وقضيْب اخلالْف وقّْف عّراه                                                   فرو حني فّصلو
 )5(بو                                                    وعليه فّضلووأوثْق ازرار الورْد يف جي

  ملـيـْح)6(                  ذا الكالْم ينَخِلْع ويتفَّصلْ                    ويغـّرْد 
  ويدّوْر أصلو                    ويفّتـْح صحـيـْح)7(                  ويفّرْج 

  بستريح)10(                بالسِّجاْف )9( وبعد تقريبو)8(بطّْن                   وي
  من حبكة التخرْمي                                               ويزّررو لُو)11(ويعّرى 

 أنو يطـوْي وينتشْر مـوزونْ                                                آخرو وأّولو
  على األعدا ِجّد        ما فيه ُسُخْف)12(الزجل قاسيون                  ذا 

                  وعلى أربـاب املعـرفْه ِمـْن ِريش            النعام أخّف
                  للصغيـر والكبري ْنقتـل عين واحذر           راحْه َيَخْف

                تشتهوا تعملوا وإن كان                          )13(كم زيادةْ على علي
 ــــــــــــــــــــــــ

.:א)1(
א)2( ،.
)3(""": "،.
א.:א)4( .א
א:)5( א א א ، .אא
א)6( א א א :".:א ".،""
א)7( א ،:א א א ،.
א"""")8( א א ،.
א)9( א ..:א
א:א)10( ،).(א ، א א ، 1/417א

א)11( א ،.
)12(:).، א א א). 4/295،
)13(": א.،" .א
  
 ركبوا وادخلواهذا األبلق ، والشقرا ، وامليدان                                         ا]ب/79[
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أخربين من أدرك احلاج علي بن مقاتل من أعيان محاة ، أنّ هذا الزجل دخل بالد الغرب ،  وعاد ُمَخلّقا " 
 )1(" . بالزعفران 

)6* ( 
 : في مليح طّباخ ، ناسجاً على منوال ابن مقاتل )2(وقال األديب الذهبي 

               خلّى ناري تقيْدهنَْو طّباخ يف مطبخ أفكاري                          
                                       يا محيْد يا جميْد)3(ربِّ عيذو بسورة الدَُّخان 

  ناْر تزيْد حسريت)4(                   يف كوانْني َحشاي أطلْق 
 )5(                   ولقَْتلـي نصْب نصبْه ِغْبْت عن َحضريت 

   وعلى َحـّر مجـر هجرانـو قد طبخ ِقدريت                 
  اهلوان على قليب                                      غليانو شديْد)6(ويف دست 

 وعى الـرمي صبَّح دّمي فـاير                                       بعد نقصو يزيْد
  ِقطَْعسكّْني جفاه ويف قليب صار يقطْع) 7(                   سنّْ 

  هواه حّتى ِمْن عظامي انتزْع)8(                   ورماه يف قدوْر 
                    وأشعـل النار علّي وأهـراين ضّرين مـا انتفْع

 واستوى يل َمُعو خْرب ُيشرْح                                        إىل يوم الوعيْد
                             للقريب والبعيْدعندما باعين بسعر الدون       ]أ/80[

                    لو طعام خاص ّحيْري األذهان ، كل أحد فيه َيحْري
  ما هلا من نظْري)9(                   أيّّ طعام مفتخر أبان ، يروا 

                    كل َمْن كان سعيْد أكل مّنو ، وأنا مسكني فقْري 
 ــــــــــــــــــــــــ

א)1( ، א .א
א:א* א א א .א
א:א)2( .א
)3(، א א א אא א א א .א
)4("")(". "
.א:)5(
א:א)6( א א.א א ، .،1/283א
)7(": "..
)8(": א" ،.
)9(": "،.

 بني اإلخوانْ ، إذا اشتهيْت اقَنْع                                           باملَـَرْق والثّريْد
 )2(ا حلمي قديْد                                            وأن)1(وخـاليف شبع مـن اللَّّبْه 
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                    َحب رمانْ هنود ، وما أحاله ليس تعوز ْتحلِّيْه
                    وأناملْ َمُعو َحكَْت فضْه بيض بـحال أطّريْه
                    وعيـون نرجسّية قد َحكَْت مهجيت تقلّيـْه

                    للفقيه والبليْدوحواجْب ْمعرَّقْه تسيب                              
 ويف دكان حماسنو يظهْر                                               كل يوم جديْد

                    قال يل فَّتْت على الدخان وانْت مـا فيك رمْق
  واقتنـْع باملرْق)3(                   اقطع اللحم واترك اللّيـه 

        كم حبالك رأيت ، وخري مّنك يف اخلاليق َحَرْق            
                                        عندي مثل العيْد)4(وّسا مع ُتّجار وناس أجياْد 

 يل باألسواق وقوف حبال غلمان                          وأنا سيد كل ِسْيْد]ب/80[
 )5(م باهللا بس تكثر حباْش قُلْ ذا الكال:                    قلْت لُو 

  ذي ثيـاب املعاْش )6(                   ال تـراين على حـراقْه 
  نعطيك الذهب والقماْش)7(                   امشي معي ، لنا ِغَنى 

 فنهـاْر جتي ونتواكـل                                                ذاك نـهاْر سعيْد
 اإلخوان                                              ويكون عندي عيْدومنّد السماط مع 

  ظهرت يف املقاْم)8(                   جا لداري وكلّه ْمِخفِّيه 
                    ومن أفخـر طعامـو أطعمين وبلغت املَراْم
                    وعلى صحن خّدو سقاين ِصْرف كاس املُداْم

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א)1( ،.א א ، .א. 1/733 א
א:א)2( א א ،.א א ، .א.3/344א
א:א)3( ،.א"א"، א ، .14/42א

، .א
א)4( .א
،.:א)5( ،א א.6/278א א א.א א
)6(": ،.א" א .א
)7(": ".": א.." .א
)8(": א" א.א א.א .א

  شبعْت وانتهيْت                                       وأنا عيشي رغيْد حّتى)1(كَلَْت 
 حنمـد اْهللا لقـد بلـغْ قلـيب                                        كل ما كان يريْد
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                    ما أنا طّباْخ وال الطّعاْم فّني ، إمنـا َصْنعيت
 د يشهد يل ِبَعال رفعيت                   ذََهيب ، وكـل حـ

 )2(                   والذي جا بقطعتو ينقاس يف نظري قطعيت 
 مثـل مـا جـا يقايس الفّضْه                                        والذهب ، باحلديْد

  ـ بال تشبيه ـ                              لبـالد الّصعيـْد)3(أو يشّبه مصر ]أ/81[
)7 *( 

 : ناسًجا على منوالهما في مليح طحان ، وقد زدت األغصان غصنًا كما ترى )4(قلت و
 هنَو طّحانْ قوت القُلوب ، ياقوت                                      ورْد خـّدو الشريـْق
 آه على ِحْملـو من فوق َنقَا ِرْدفو                                      أو خصريو الـدقيْق

                  َجلْ ُمْنشيه مْن ما وطْني ما أحاله ، ذا رشيق القَواْم  
  كـل يوم يف األناْم)5(                   أي معيشْيق لُو ألف تْسويقة 

                    كم ْمعلِّْم كََسْر ، وكم صاِنْع ، وال خيشى مـالْم
 )6(حجريْن والّسالْم                    ومـا َيْعِرْف إال دقيْق مـن 

                                 ُجو حلسنو األنيْق)7(حْني مجْع مالْ كثري ، وقام دوالب 
 يعملـو عنـدو بالَعَرْق ألّنـو                                         يف املَالحة عريْق

 ــــــــــــــــــــــــ
)1(.
.א:א)2(
א)3( ..א
א:א* א ، א א .א
א:א)4( ، א .א
א)5( א א א .א.א
)6(": א.א." א א א.א א .א
א:א)7( א.א א ،.א א ، א

א.1/376، )(א

 
 

                    ذا مليْح ما عليه غُبـار ، قليب يف اهلوى قلبـو
                    ولُـو ُمغلْق داْمي تـراه مفتوْح ألي َمْن ُيطْلُبـو

 ما أصعبو  مثلي )1(] وللصعلوْك[                   للغين ما أهونو ، 
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                    َسْعد َمْن راح معـو لدوالبو يـوم ، وقام دولبو
  رفيْق)2(وعلى ِدكّتو أجلس ساعـة                              تا يصري ]ب/81[

  عندو                                        ويكون لو صديْق)3(ويعاين عيْش غَلِّتو 
  تا يزول العذاْب)4(َبْعَملْ واياه ِوفاْق :  يل قليب                    قال

                    صرْت سهرانْ طول ليليت داير بني هذيـك الدواْب
                    ِكّني جمنون ، ال أحد يعي قَويل ، وال يفهْم جواْب

  كالْب)5(َوْو  عـوي :                    وانا نعوي للّي يناديين 
 غَْسلْه  من ما العيون يا انسان                                رحْت هبا غريْقكم يل 

 وحني أبصـرْت الّدكـة والّتابوت                                 صرت ميِّْت حقيْق
 يف األسعار باهللا َبْس ال تزيْد:  فقلت )6(                   يوم غرَّتين 
 دي َحَجـر ِبَمْن ِنْهـوا وال قليب حـديْد                   مـا فؤا

  بعيْد)8( للحبالْ )7(                   أنا ، إال ، قليب غـدا رقّاْص 
                    وانت ريقْك مخْر عتيْق لكـْن جـا ِعذارك جديْد

 وعلى ثغرْك الّنقي حّبةْ مسْك                                          أذفـر سحيْق
 هـي عالمـْه ملطلبـو واال                                          فّص خامت عتيْق

 يف عشقْك يا عيون الغزالْ:                   يف يوْم آخْر ناديْت لو 
 ــــــــــــــــــــــــ

:"""א)1( .א"
)2(": א.א""،" .א
)3(": "،": א.." .א
)4(": א.." א .א
)5(": ".": א" ،..
)6(": א" א ؛ ،.
)7(": א.א" .א
)8(": "..

 )1(قد نفذ حاصلي ، وعمري ضاع يف الفشار والنخالْ ]      أ/82    [
  حني طلبت الوصالْ)2(            قام غسلين واكتلين بالويبه        

                    مـا عّوضين ُرُبْع من مايل ، آه يـا أخي ال تسالْ
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 جـاْر علّي الزمانْ ، ومحلّين                                       هجرو ، ما ال نطيْق 
                       ما أدري كيف الطريْقُرْحْت منها مكسوْر ذليل حايْر              

                    يـا رسـول الرِّضـا عسى باهللا حلبيبـي تسيـْر
                    وتقـولْ لُـو يـا َمْن غـدا هاِجْر للقُلْيْب الكسْري
                    كيف ال يهواْك ؟ ويف يديْك قُْوُتو ، وهو مسكني فقْري

 )3(قمْح والّا شعْري ؟ : واش قُلْ يل :           راح ، وجاين ، فقلت          
 قمح أبيض نقي طيِّْب                                    َنوَّر لوحدو الطريْق: قال يل 

 )4(َتْحظى من عارضو ، ومن ريقو                                    باجلديد والعتيْق
 حْت يف احلال نطَحْن َمُعو ناعم ، ونليِّْن لو الكالْم                   ُر

                    وانـا نأخـذْ وُنعطي يف امليـزان ، وْنِقـلّ املَالْم
                    وبقيْت أَصانعـو زمـان حّتى نـاْت مّنـو املَراْم 

 داْم وِصِفي العيْش و)5(                   وانغسلْ باطين من الكشكاْر 
 وبعد ما دارْت علينا اقداْح                              من َسالف الّرحيْق]ب/82[

                                         ِتطِْف نار احلريْق)6(وعلى الريق شربت بطْه 
                    ذا الزجل جا ظريْف قوي مطبوْع ، مثل ِحّبي حلو

 )7(قايق ، عنها ابن قُزمان عجْز ، وانقطع واصلو                    فيه د
                    إْي ، َمْن أراد خيوض سريع حبرو ، ذاك طويل ساحلو

 )8(                   صار مديد فيه خنال دقيق يطلب من يريد ينّخلو 
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א)1( א ،א.א א ، 11/651 ،.
)2(": א" ،.א:א.، א ، .א.1/805א
א)3( א ، א א ،.
אא)4( א ، .א
א:א)5( א ، א ، ،.א א ، א5/142א א א

א ، ،.א א ، .10/481א
)6(""": א.""،" א ؛ ،.א א

، .7/261 א
)7(": א" ،.
א:א)8( ، א ، .א

  وجُهو                                   شبه ُمْنخل صفيْقإيش يساوي معي حسود ،
  ، إذا تغربلْ                                         يرمتي يف الطريْق)1(وكالمو غلث 

                    مـا أنا زّجال ، وال الزجل فين ، وال بيه رفعيت 
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 ْب ، والقريض صنعيت                   إمنا أنا شاعْر ، أديْب ، كات
  منييت)2(                   ريْت حبييب يسيب األنام حسنو وُهّوا 

                    قلت فيـه ذا الزجل حّتى يلحن بقيـام ُحجيت
 جا رقيْق يشبه العتيق فاعجْب                                          لُو يوّحد الصديْق

                                        ونقول لُو رقيْق ؟كيف يكون يشبه العتيق نظمي 
)8 *( 

 : وقال الحاج علي بن مقاتل 
 َجّيشـوا امبـارْح علّيـْه                                    الرباغيثْ وأقلقوين]أ/83[

 نوا أكلوينلوال كانْ يف العمْر فُْسَحة                                              وإال كا
                    قد عييْت مما نقتِّلْ                   يف شيـاطني الرباِغـثْ
                    وُهم استحلّو دمي                   ِكّنهم أصحـاْب موارث
 )3(                   وَجَرْت لنا وقايْع                     ال ُسروجي وال حارث 

 موا علّيْه                                                           وأرادوا ِيْحْملـونـيليلْه انض
  نقّطوين)4(قمْت ِليُهم ألتقيهم                                                        بالَوْرَشكني 

 يف منامي                   ليلْه أخرى واظبوين                  والرباغيثْ 
                    أكلوا حلمي وَدّمي                   حّتى قَْرقَشوا عظامي
  )5(                   كم ْنقتِّلْ وال يفنوا                   قد َبطَلْ مين ْبهامي 

 جـاكـروين ليلْه حّتى                                                  من فراشي أخرجوين
 وبقيْت كيْف ما استخّبيْت                                               يف الزوايـا ينبشوين

 ــــــــــــــــــــــــ
)1(": ".": א" א א א א ؛ ،.، א ، א

،2/172.
)2(""": .א"
א:א* א .א
א:א)3( ، א א:א .א
א:א)4( .א.א
א)5( ؛ אא

                    ُجوين عند الثلثْ األّولْ                من هذي الرباغيثْ اثنْني
                    الواحْد أحدْب قْصيَّْر                  وآخر اسوْد ، ابيض لعْني
                    داسوا ألكتايف الثالثْه                  وحتكّمـوا يف االذنيـْن

 صرْت خنبطْ يف املََخدَّة                                           راسي من شدة جنوين]ب/83[
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 وبقوا ِيَغنُّـو خـارج                                                     ويف غري سار رقَّّصوين
 وْق أصال                   انتحلْ جسمي وقاسيْت                شي ما قاساه خمل

                    ِكنِّـي عش الزنـابيـر               يف فراشي لـي قد أصلى
                    ذُبت من عّضات وقرصات             يـا شبـايب حينو يبلى

 ذْي عجوبْه قد جرْت يل                                                   أّرخوها يف فُنوين
  ابْن مقاتل                                                     والرباغيثْ ُيقتلوين ؟كيف نكون

)9*( 
 : وقال أيًضا 

 قل يل نعم ، أو ال:  وألف سهال                 قلت )1(] مبحّياه[جا الرسولْ من ِحّبي أهال              
  ؟ نعم أوىل)2(] ال[وكم :                                       قال 

 جا الرسولْ من عنْد حّبي               يل بشْري بقرْب قريب                     سـرين وسـّر قلبـي
                                       ومال مسعي وأملى

 امـو ملـا أقبـلْحني َبَدر وجهو املهلهلْ                 َنقَص البدْر املكّملْ                      وقـو
  وولّى )3(                                      أعزلَ الرامي 

          يف اجلوارح ما ُيرى أصَيْد)4(ذا الغزالْ اإلنسي األغيْد                كم رعى قلوب ، وأكمْد 
 من َشَرك أجفانو أصلى]    أ/84                           [
  أملح)5(] عيّين[رْح             ِحلْيتو الصدغ املّسرْح                  ما رأْت حلظو سيْف يف جفنو جي

                                     من ذاك السيف املُحالّ
  إليها                والكُُحـل منهـا وفيها)6(عيونو عْني اهللا عليها                     َتْنَتِسب بابل 

                         وهي بابلي كَْحال            
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א:א* א ، .22/221א
א:א)1( א ، א.:א א .א
."א""..א:א)2( "
א)3( א.א:א א .א
א)4( .:א
א)5( א א.:א .א
)6(": א.،" .א

               بالنفوْس يلعْب ويفْنت               بيدق أوصافو املفرزن)1(ِحّبي شطرجني مفنَّْن 
                                     قط بيت مّنو ما خيال

 )2(يوم لعب معي يف األبيات             َميّوه يل بشاماتْْ                     ويغـالطين بنقالت 
                                  وإن دخلْ للبيت ما ميال   
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 على دينار وقبلْه:         قـال )3(العْب نقلة نقلْه             على إيش ما شئت حبملْه : قلْت لو 
 من فمك أحلى:                                     قلت لو 

  مانع )4( نصانْع               حّتى جاب الدست صار هو عن َنفْسو ميانْع             وأنا بالقطع
                                     ال هو يهجر ، وال أنا أسال

 مهما: قلت . بروحك : هبين يا ذا األملى               قبلْه يف اجلْيد املَُسّمى              قال : قلت 
  اجليد ، ما يغال                                    ُسمتين يف

 كل ما تسمع من اقوال             ال أنا قلْت ، وال هو قال           إنـما معىن األزجـال[ 
 )5(]                                     مثل هذا ما خيال 

 )*  10 (:وقال أيًضا ] ب/84 [
 

               ملَحْت  عينـي  صيبأّول آمس يف الطريق                                            
 ابْن أّمي وأيب: أنت ابْن َمن ؟                                                       قال يل : قلْت لُو

 ذي  صفْه  تكونْ       صـفةْ  أوالْد  احلاللْ:                    قلت  
   يف اجلواْب ويف السؤالْ ذا الشي يبان     )6(                   والّسعْه 

ـِْب  اين  قد عشقتْك     وجْيْت  نبتغي  الِوصالْ                     إحس
 ال، وحياة النيب : آش تقول ؟ حيصلْ يل شي ؟                                                    قال 

  أيب  وال اتفاْق  يا : يا   ُبْين ال خالْف        قال :                    قلْت 
 ُروح  بال  َنفاْق:  آجي  بال كسـاْد ؟    قال  :                    قلْت 
 وفيه ظرف العراْق: مصـري  رايدْك        قال :                    قلْت 

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( .א.:א
אא:א)2( א.א א  .א
א)3( א.:א .א
א:א) 4( ،א.א ، א א ،1/306،.
)5(، א א א ،  .א
א:א* א א .א
.א:)6(

  )1(ما هو ملن حيب : جني ملن ؟                                                قال : قلت لُْه 
 ومـا أهونْ اهلَِجـْر: ما اصعْب الوصال         قال  :          قلْت

 أخَير من الَضَجـْر: نصـْرب عليْك          قال :          قلْت  لُو 
 يكون  لك  األِجْر: ُنقَتلْ  فيْك شـهيْد         قال :          قلْت 
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 !وكم مثلك سيب : ل تسـبيين عليش ؟                                          قا: قلْت 
 جنمي سعيْد: قلـت اسـمْك  يا مليْح ؟        قال حبالْ ]أ/85[

 عنيقي  احلديد:           قلت واسـمي يف هواْك ؟        قـال  
 وهي بعيد. قريب: والدار  يا  قمر ؟         قال :           قلت 

 )2(تاريخ التغليب :            قال حظكْْ يا غزال ؟                               : قلْت 
)11*( 

 :وقال أيضا 

يا مليْح الشباْب ، يا حلو الشمايْل                                  إّن عينيْك 
 تعمْل في قلبي عمايْل

                            فيها   فترة   خيطْر  ملن  بيها  جيهـلْ
  واملنون  منها  أسـهلْ)3(                            إّنها سهال
  )5( الفضل والتشابيه يا أشهلْ )4(                           وأرباب 

  مخايلْ                      محتها أسـياف معقربات اخلمايلْ)6(عينيك نرجْس ، وصدغك: قالوا 
 )7(                          من ذا حيملْ جور العوينات بتاعك ؟ 

 )9( وماعك )8(                 وانت سلطانْ على املعاِشْق          
                           رمح  قامـْه  ، بلينهـا  اشـتّد  باعك

 وحواجب قسي على جفن نابلْ                                    سهمها أنفذ يف القلب من سحر بابلْ
 ــــــــــــــــــــــــ

) 1(": ".
א.א)2( א .א
א:א* ،:א א ، .116א

.:א)3(
.:א)4(
.:א)5(
..:א)6(
)7(:.
.א:)8(
)9(:. 

 هذا  الذي  ُتثْين  عّنو:                          قال يل إنسـانْ 
 إّنو  وإّنو:  وتقول  فـي  مدحـْك   ]       ب/85        [
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                          ما  رأيت  يف  املالح  مليح  أحلى  مّنو
 فّتش وقاِيس وقاِبلْ                               وعلى  هينتك  هذا  العام  ،  وقابلْ: قلت له 

ـّيتو  ، وجاين                          راح  عذويل  كما  وص
  حمبوبـك ابن الفالين؟)1(،إال :                         وقال 

 ِعشقو بالين هو هو ، وَمْن ِب:                         قلت لُو 
 وليس لُو مماثلْ) 2(ذاك الذي أليق قّدو ماثلْ                         عند صحب العقول : قال يل 

                         ما أوطا ُخلْقو ، امليح ، وما اعلى قَْدرو
 )3(!                        وما  أبرْز  صدورو ،  املربِّز  يف  خدرو 

ـّلْك إىل صدرو؟ :        قال يل قليب                   واش وص
   ، وكل شيء لُو داليلْ )4(هنديه ، ُمَمزِّقاْت الغاليلْ                             هي الّدلّْه : قلت 

  عن مرتعْك أمسى نافر)5(خشفْك :                       قالوا 
 انْت  صابر؟                      واش  قد زاد  نفرْه  عليك ، و

 يـا  من  أتاين  عاذل  ،  وعاذر:                       قلت  
  أن يصْرب إىل أن يواصـلْ)6(املُِحّب الصَّدوْق إذا كان مفاِصلْ                            حيتْج 

)12*( 
 :وقال أبو بكر ابن حّجة ، بّيض اهللا ذقنه ] أ/86[

 ، واصلْ)7(فاصلْ                        ال تقاِطْع ، باحلُرمةْ يا ِحّب ِحّبي واصل ، ناديْت لُو حني راْد ي
                              يا  عذارو  عليش  تسيلْ  عند  ِذكرو ؟

؟:،"א")1( א .א
.א:א)2(
)3(": א." .؛
א:א)4( .א
א:א)5( א ،.א ، א ، א9/70א א א ،.
)6 (:.
،:אא:א* א ، .117א

  .:א)7(
               

 تزيد على خصـرو)1(                             ويـا ِردفو ، بّسْك 
                              ويا طرفو ، كم ذا الكسلْ؟ ، وات يا َشعرو
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 تطاولْ)2(              هللا أقِصْر  ، ال كم يف ِعشقو كم جتي عرض الصطباري حتاولْ               
   حماسنو  ، عّز جمدو) 3(                              عند قسـمة  

                               قام  عذارو ، وجرى  على صحن خّدو
                               وعلى  اخلصـر أسـبل  الرِّدفْ  بْعـدو

 أنا على  أقدامو  سابلْ: أنا على وجهو قابلْ                           والشَّعر  قال : قال والصباح 
                              وحيد ، أصبح غين ، يف  ُحسنو  وظَرفو
                              أبصروا هنر دمعي ، صار جيري َخلفـو

 ـو  سـايلْ ، رمقين   بطرفو                             عِلْم  إّن
  يا حبييب يف هنر سايلْ)4(وأراد  ينهْر  ،  ناديْت  بالوسايلْ                              ال ختوض ،

                              باّتصـالو مـن القمـر يف متامو 
 ولويالت َشـعرو ، وصبح ابتسامو]  ب/86                [

 )5(              كْن يف حايل ناظر ، يا عامل قوامو               
 ـ حاشا ـ يضيع أجر عاملْ)6(واغنم أجري ، وارحم دموعي اهلواملْ                       فإهلك 

  ثغرو يل عقود جوهرية)7(                             يف مدح 
 رّية                             ويف ريقو ،  ألفاظي  َجْت  سكّ

                              وحني أسـبغ يل ظل َشـعرو علّيه
  وكيف ملدحو نقابل؟                        وقد  أظهر  فخري  على كل  قايلْ  )8(صار ُمقبلْ 

  ، بدري رثى يل)9(                             يف األصايل عانيت 
 ــــــــــــــــــــــــ

)1(:..، ، א ، .،6/28א
.:א)2(
)3(": א." א א ؛ .א
א"")4( א א ، ، א ،.
א)5( .אא
)6(": "،.
.:א)7(
.:א)8(
)9(": .א."

                              وحلَْف  لـي إّنـو مـا يقطْع ِوصـايل 
 يا  غـزايل: ْت  لُو                              والَتفَْت  حنوي  ، قل
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 ُتشرق  لنا  يف  األصايلْ                             )1(طيبةْ أصلْك دلّْت عليها اخلصايلْ                            وأنت  غُّرة 
                              ملّـا  أنْْ حلّ  يف  الضمْري  َمْن  حنّبو 

 قـو  الّرايـْق  حتالـى  ِتعجبو                             وِبري
                              رأى  ِبخّدو  خالْ ، حبالْ ُصُنع  رّبو 

 )3(صربي عاطل: ناديت . خّدي منقوط:  سايلْ             قال يل)2(قام بضعو جاين ، وسيل دمعي 
 وحني أخصْب باحلُُسْن روضةْ خدودو ]      أ/87               [

                       ورياْض وصـلي أحملو من ُصـدودو        
 خف اهللا ، يا ناِقْض ُعهودو:                              قلت لُو 

 ماحلْ: تدرو آش قال يل ملا أن راْد مياحلْ ؟                         إيش تقولْ يف روْض الوصال؟ قلت 
 ش قلت يف فعايل جفوين ؟ آ:                              قال يل 

 هي ، أم عمايل عيوين ؟:                              أميا أقوى 
 )4 (:                             قلت  ملّـا  منهـا حققْت منوين  

 )5("  يا مليح الشباب يا حلو الشمايلْ                            إنّ عينيْك تعملْْ يف قليب عمايلْ" 
)13(         * 

 : وقال أيضا 
 من  عذيْب بارق ثغر ِخشفي                                           ُرْمْت َنْهلَةْ ، وانا ليه ظمآن 

 ما لْك سبيلْْ عندي                                           ما دريْت إين غزالْ عطشان ؟: دار ،قال
 ْق خـّدو            ِغرْت ، من وجدي بقيت حايْر                   عارضـو ملّا ِعِش

                    جيت إىل طرفو ، وناديت لُو          أحرسـو ، وكْن عليه  ناظْر
  العارْض وهو داير )6(  بعد حني نظرْت يف خـّدو            النَّقي                       

 ــــــــــــــــــــــــ
א:א)1( א ؛ ،.
)2(": "..
א:א)3( ،.א ،אא א.11/454، א .א
א)4( א .א
،א)5( א .א
א:א* ،:א א ، ..112א
)6(": "، א ، .א

 كْسالنْيا : وعليه قد دّب بالسرقْه                                                   جيْت لطرفو ، قلْت 
 اعذرين ، أنـا نعسانْ: هكذا هي عادةْ احلُّراس ؟                                      قالْ يل ]ب/87[
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 اخلْرب عندي: قال يل .  قد ضنيت )1(يف مبتدا عشقك :                    قلْت لو 
 ى خّدي اليـوْم عل)3( وجيري )2(دمعي قد َتلَـّونْ :                    قلْت لو 

 إنت ما عندْك نظْر َبعدي:                    دار يل إنسـان مقليت ، قـال لُـو 
 يا فّتانْ: ما ترى ما قد جرى مّنْك ؟                                              على خّدو ، قال لو 

 قب اهللا ، ما أنـا إنسانْ ؟دخلْ املا حتيت من بعـدك                                               را
                    بـدر شعبــان منيتـي ملـا         يف بروج السعد الح جنمـو

  يف فيض دمعي      أَطْلَقُوا ، وأجـراه على رمسو)4(لو قصة :                    قلت 
  قسمو)5(شوم اهللا اهللا إطـالقـك        فاحلزيْن قليب ل:                    قلت لـو 

  قويل بالبهتانْ)6(آش أذنـب حّتـى فَطّـرتـو                                             ميغلط 
 ليس يصوم يا بدر شعبانْ:                                        ناديْت . يصوْم عن الوصال : قالْ 

  قد أعار النوْر )7(      للغزالة                    ذا الغـزالْ النـافـْر اُألنسي     
                    وكََسر قليب كَسيـْر جفنـو            فاعجبوا للكاسر املكسوْر

 أين أنا املخموْر:                    وْبخمـْر أرياقـو قـد عربد           واّدعى 
           وَخطَْر عن أمين الكثبانْوتبسْم يل عـن نقـا ثغرو                                      

 يا قليب ، صفا ُوّدْك                                         أنت ما بني النَّقا والبانْ: قلْت ]أ/88[
  امحرار خّدو          باخضرار العارض اسباين)8(                   حني تدّبج 

 ــــــــــــــــــــــــ
.א:،:א)1(
א)2( .א
)3(""": א" ،.
.:א)4(
)5(": "،": א" א ؛ ،.
א:)6( ، .א
א)7( א.א:א ، .11/493א
)8(:.، א ، א. 2/262א א א א א א.א ، א
                    . 2/453א

 
 
 

  واتبّسم       على أسوْد َشْعري أبكاين)1(                 ضحك أبيض شيبـي 
                  وحني أضحيْت باصفرار جسمي         يف هواْك ذُقُْت اهلوى ألواِن
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 نْ ملوا)2(ولوين قد َرَجْع حايل                                          وقد أبصْر مدمعي : قالْ 
 )4(يف هواك ذقت اهلوى ألوانْ :                                      الغرام ناديت )3(ذقت تدبيج 

)14  *( 
 : وقال أيضا 

 يا بدري عليش                                          فعـل الوصـال قد اجنزْم ؟: يوم قلْت 
 )5(" مل "                منهم ظهر لك حرف عارضي ، ومبسمي                            : قال 

 إش قلْت ؟ ناديْت يا قمْر:                             الْحظْين باألحلاظْ ، وقال 
                    هذي مسـالك ضّيقـةْ             تقتـلْ يف ملـح البصْر

 ى ورد اخلفْرورسام عارضي            حني بان عل:                    قال يل 
 إنّ مرسومو شريْف                                            يف طّي منشورو ِحكَْم: قال 

 هو كما رسْم: يف هذا العذار ؟                                         فقلت : إيش قلت 
  الـوجودعذولك قد رآه              الم ، فقلت يا زين:                    قال يل 

  بني الـورود)7(       يف نصيبها )6(] مهجيت[الم كي ، كََوت ]   ب/88      [
  ، ويف لوح اخلدود)8(                   وهـي بـالمني دايـره            يا ابين 

 قَلَـْم عـذارْك قـد جرى                                          حني أحكمو باري الّنَسْم
 صحيْح يا عاشقي                                           جرى القلـم مبا َحكَم ؟:  قال يل

 ــــــــــــــــــــــــ
א)1( א א ، א א ، א

)246) . א:) ، אא א2/838א ، א א ،299. (:
א(א א ،א ،א2/839א א ،20/75(

)2(": ".
)3(""": א" א ، א א א ،.
א)4( ، א א א א א"א .א א" א ، .1/218א
א:א:א* ، . 111א
)5(": א""" א א:، ،.
..א.:א)6(
א:)7( ، .א
 .:א)8(
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 كم ذا اجلفـا ؟:                    شكيْت لساقـو حاليت         وقلت لُو 
  يف الوفا)1(رقوب                    أظهر يل َوجهْني وانثىن         واخلف لع

 ناديت وقد أمسيت فقري        إليـه ، نريد مّنـو الصفـا]     أ/89     [
  يف الطريق                                        يا جاعل السادات خدم ؟)2(ما هو مسريي 

 قدممنشـي بوجهيـْن بيننـا                                           والناس تقول صاحب 
                    قال يل حْني َنَشْر عظمي وقـد طـواين إىل يـوم النشور

 )3(زور :                    زور سلوتك ، أو هي صحيْح    حىت أزورْك ، قلت 
                    أال إن صبـري قـد ثبْت        إعشارو من طول ما جتور

                                   بأن موجودي عدْموَعِدلْ قدَّك قد ِشِهْد               
 وهذا قاضي عارضيك                                                لذي الشهادْه قد رقْم

 )4(من إيْش تشكي األمل ِكّنك سليْم :                    قال يل هنار قال يل 
 ي أصل مـا يب من قدْميأسرا احلروف ه:                    ناديْت لـْو 

 )5(                   قّدك ألْف ، وعـارضْك الم ، والفْميم وضع ميْم 
 وسر هذا الوضع مـا                                                 خيفى على الناس َمْن ِقَدْم

 الثـالثةْ يف أَلَْم والعبْد يا مشس الضحى                                               من ذي 
                    رنــا بأسـهـام املُقـلْ          ناديْت بآمالْ خايبْه
                    يــا دمعتـي ال تسبلـي          هذي مصيبة صايبْه
 :                   قال يل ، وقد أمسيت مصاب         ويل غداير شايبْه 

                                             أن الذي أحيـا الرِّمْمحبيـايت إقسْم يا قتيـلْ  
 )6(وحياتك قسم : قََسْم يل ذا احلُسن البديْع                                             فقلْت 

 ــــــــــــــــــــــــ
א:)1( ، א א (א .:، א 2/177אא

، א .4/225א، (:
א א א(א ، .2/790א (

)2(""": א" ،.
א.א)3( א א .א
א:א)4( א א א:(א ،293، ،

.128א (
א)5( א:א א א אא ، א א א ""א
)6(""، א  .א""א
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                         يـوْم صاْبين ، لكْن بعني               سودا ، عليها الواقيْه
       ذي اجلاريْه يل ساقيْه:   ، وقال )1(                        وأجَر عيين عْني 

                         وحيـن رأى قليب جريْح              من حلظو ، ما يف باقيْه
 أرخى َعلَم َشْعرو علّي                                                       بان قامتو بني األمْم

                         يا جريةْ البانْ والعلْمأبشرو                             : زعقت يف احلي 
)15  *( 

 :  إمام الزجل ، رحمة اهللا عليه )2(وقال الوزير أبو بكر يحيى بن قزمان 
 )3(من نتَّف َوْشقََرف                                افزْع انَت َعّنو ]ب/89[

   ما لُْو خْري يف ذقنو ؟واش تعمل بواحد                                        
               قد أصبح تعثر                   يف شي برد ويغلي

 :               مـدلّلْ حمّيـْر                 وتقـول لـي 
               خليه انت واصْرب               وافرح لُو مبثلي 

 )4(                   وِمنِّـي  وِمّنـو ُهوَّ يقْلَْع ، وأنا أطْلَْع                     
               كـم ليلة ضممتو              كالغزالْْ األحوْر
               وشعرو ِلَوسطـو               واخلديد أمحْر

               واليوم صار يف ذقنو             ِكّنو تيس مصّوْر
 )5(                       واش حاجةْ لكّنووهو التيس ْبعينو                    

) 16* ( 
 : ُبليق لبعضهم 

                 ما أحبك وال فيك شي)6(                 طلّقين ورّوْح ِمْن ِوّشْي 
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א* א א א .א
.א)1(
.א.)2(
א:.)3( .א
א)4( א ، .א
א)5( א א .א
א:א* א א א .א.א
)6(:.
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 )1(طَلِّقْين ورّوْح يا فّشاْر                ما احبَّْك وال اعْبرلْك داْر             أخذتْك على إنك جزار 
   صيتك للنقانق خيشي                                      

 أريـْد شيـْخ حيرْق اللمْه)               2(انتا شيْخ وال لْك ِهّمْه                وانا فارهْه يف الُغلمة 
 )3(وانا طيبه يف فرشي ]  أ/90                               [

             ودعهم جييبوا إيش ما كانأنا ما اعَشْق إال الُمْردانْ              طواويْس وحنُن غزالنْ      
                                           ما أنا معهم يف قيد شي

 أنا بالقليلْ ما أقنْع                   وانْت شيْخ وحْش ما تنفْع              فُْخذْ لَـْك عجوْز ِتْشَبـْع
 )4( تقول لك َبّشي                                           من واحد

)17*( 
 : وقال آخر 

                             إن كنْت عارْف أو خبْري         انقُْر وطْري
 مهما أتاك على الفُتوْح                  ُخذو وال تبقى حلوْح                 وِمْن غضب خليه يروْح

 ْي كَثْري                                                الّش
 )5(ال تركَْن أصالً للِقحاْب                 وِهِنُهم ، ترَبْح ثواْب                وكونْ أحذْر من غُراْب

                                                وكُْن فقْري 
 يْت كمـا قال املثل اوقعْت نفسي يف الزللْ                  ما حيليت ؟ كيْف العملْ ؟           يـا ر

                                                كان يل كبْري 
 ِمْن بعْد ذاك االتِّفاق                    واللعْب ، والُبوْس والِعناْق           بقيْت علـى راس الزقـاق

 )6(                                               ِكنِّي غفري 
             راحت وَخلّْتنـي علـى)7(وقعْت نفسي يف الَبال          ونا على القحبة مال أ]ب/90[

                                                 نفس احلصري 
 ــــــــــــــــــــــــ

) 1(": א" א.א .א
،.א:א)2( ، א ، א.12/439א .א
)3(.
)4(.
א:א* ، א א א א .א
)5(": א" א ؛ ، א א אא .א
א:א)6( א ، .:.א
א)7( ، א  .א
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)18*( 
  : )1(" بليق " وقال آخر 

                           َمْن قال أنا جندْي َخلَْق        لقْد َصَدْق
  ثُمَّ شاش)3( عندي ِقماْش            يْسَوى والْش                          َخلَْق كلوته )2(أنا ُحوْب 

                                           ما فيه َرَمْق
 كلويت طار حلْمها                       عن عظْمها                            وال بقـي مـن رمسهـا

                             غري الَوَرْق               
                  َوُهْم َحَجْر                             ُجوَّ الكلـوته يف َضـَرر)4(وسري كاللييب َوَتْر 

                                            ما ترتشْق
                        لو خالطو املاء كانْ ِبصْري خلعةْ أمري              كُّمو قصري       )5(والبغلطاق 

                                            مثلْ الَوَرْق
  حتت ذال البغلطاق          ِقباء مشاْق                              ُوُهـوَّ كأنُّـو بالُبـزاق)6(] من[

 الَتَزْق                                           قد 
 ويل قميْص ِمْن َعْهْد ُنْوْح              على الفُُتوْح                             لَْو صادفو مشْس الصَّبوْح

 كان احترْق]  أ/91                                [
 )7(قد ُمحي ويل سراويل فاحتي                     ما يسِتحي                              هذا ورمسو 

                                            من الشَّفَْق
            ُمدَّةْ سنْين                              الكعـب والساق اليمني)8(واخلْف عندي يف الكمني 

                                            قد انفََتْق
 ــــــــــــــــــــــــ

א:א* א:א א ، .،7/216א
א)1( ،:א א ، א א א א א א
א.א א  .90א

)2(""": א." א א ،.؛ ، א ، 1/337א

.א)3(
א:א)4( ، ،.א א ، :". 4/390א .א."
א:א)5( ،.
א)(א)6( א א א ،.
)7(": א" ، א.א .א
)8(:.



 - 332 - 

  

                     ِبال َسقَطْ                            إال حببليـن ترتبـطوأماَمها ِمْيَزى غَلَطْ   
  اتفق)1(                                        كيْف ما 

                  وال دباغ                           ما ظُْن يف سوق املصاغ)2(ويل حياصة ال سباغ 
                     هلا َعلََق                          
                كلّو ذهب                          ال يف املناديل ِيْنَحَسْب)3(منديلي تطريزو عجْب 

                                               وال اِخلَرْق
            ُعمرو خمّبى يف الغالفوالّسْيْف يف حالْ التَّالْف                  بال ِخالْف              

                                               ما ُيْمَتَشْق
  قشري                 ما يف الطوارق لُْو نظري)5( كثري                وخوص )4(وترسي فيه حلفا 

 )6(                                              وال الدََّرْق 
 )8(     عليه ِسنانْ                         يطعن ِرقاق الديدحان )7(ورحمي أخَضْر َسْيَسبانْ ]ب/91[

                                                ما ينَخَرْق
              ال للحصاْر                         إال إلكديْش أو ِحماْر)9(وقوس قوي يصلح زياْر 

  )10(                                   إذا َنَزْق             
 أخاف أقيمو يف الَوَترْ                      ال ِيْنكَِسْر                           وكلما درت النَّظَْر 

  َزَعْق)11(                                               فيه قد 
 ــــــــــــــــــــــــ

)1(""""". "
א)2( א.:א א א ،.א א ، .7/20א
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  َمْنَبذْ بالَعِقْب                يصلُْح ُخطَْب                       وفيه عشْر فرداْت قصْب)1( ُتركاش 
                                               الجل السبْق

 مـا تكونْوخوذَيت حازْت فُنْونْ                    الكُلُّ دونْ                          وهذي االشيا 
                                               إال َنَسْق

 وذُْبْت مْن قُْولْ النَّقيْب                  قْم لَْك جنيب                       ما فخرة اجلندي تصيْب
                                              إال القبْق 

  الرفيق                     الويل يل إنْ كان يف الطريق )2(           بئس ويل فرْس عاِوْز عليْق        
 )3(                                             ِنْتفة زلق 

  شعْري                   لو سابقوه ُعرْج احلمْري)5( وهو شيْخ كبْري              لُو ِكلْ )4(َزِمن 
 كان انَسَبْق]     أ/92        [                       

 )7(                        صدرو مشّبك باجلََمْر )6(من التجاريْد والّسفْر                   قد انعقْر 
 )8(                                             حّتى انطبْق 

              وال حيـاصا للحـزام          )10(              بال جلاْم )9(وسرْج تازيْر وعظاْم 
                                               وال َحلَْق

 دبوس محلو َمْنقَصْه                    بال عصا                              وأصبحْت أنا جندي َخَصا
                                               وامسي َشلَق

 أَجلّ شهواتو رغيْف)                         12(خيطْ ِلْيْف           ويل حريْف ) 11 (ويل طّوالة
                                               على طََبْق 

 ــــــــــــــــــــــــ
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                   لو الْتقى شي ال ُيالْموال يصيْب ِمنِّْي الُغالْم                      سوى الكالْم       
                                                إذا َسَرْق

 وانا ألجناْد كَثْري                           أصلُح أمْري                            قنعْت من دون الَيسْري
 ش ما اتَّفَْق                                               باي

 )2( شبعانْ قنوْع                  يف إفالْس وُجوْع                     يبكي علينا بالدموعْْ )1(خيارنا 
                                                َمْن ال َشفَق

 ْن فيهم خياْف      يعمل قصاف                          أَجلّ َم)3(هبذا األجناد الضعاف ]ب/92[
 )4(                                                من طَْر طَطَْق 

 ولو كانْ هلْم خيلْ يركَُبْو                 كانْ يهربوا                            إذا رأوا قوم يضربوا
                                                 على احلََدْق

 و لألمْري                   َشكوى كثْري                           وكانْ يقولْ عّني الوزيْرقد كْنت أشك
                                                 واهللا َصَدْق

 صارْت جهاْت املقطعني                 بال معْني                                جتيهم األلف أربعني
                                          وِتْنَمَحْق       

 باتت مشدين اجلهات                    يف هات وهات                         وحنن أشهى للفتات
 )5(                                                وللمرْق 
)19*( 

  : )6(وقال القاضي زين الدين ابن الخراط 
              من قال أنا فقيه َبَشْر                  لقد فََشْر       

 عندي جلوْد بال َوَرْق                    كُُتْب ُعَتْق                              من درسها قد احترق
 )7(                                            بنار الِفكَر 
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  القُطوع ؟               أُصوهلـا مع الفـروْع)1(ُمرقّعْه من النُّطوع                 إيش ذي 
 كُلّو َهَدْر]         أ/93                       [

ـَُّدْف                  حتبريهـا عندي َسَرْفويل دو  اةْ من الصََّدْف             علـى    الص
 )2(                                         ّمما َنَهْر 

             من نعل خيلْ كان للربيْد)4(من حديْد         مـا هـي جديـْد )3(ويلْ سكبكْني 
               قـد انكََسْر                          
           ِميتـا   حـراْم                     وقـد َتَسوَّد بالسُّخـاْم)5(وأما َمقْطَعي من ِعظاْم 

                                         كُلُّو َزفَْر
  اخلَراْب)7(القمامني قطعةْ جراْب             فيهـا  تـراب                     من )6(واملَرَملَْه 

                                         َسْحْق القَذَْر
  من خليْع          كاتب َوضيْع                          كأّنهـا ريـح الربيـْع)8(ويل جنيدة 

                                        وقت السََّحْر
  الطَبْق                      قد احتـرق من الشفَْق)10(به  من ِخَرْق           ش)9(وكودباين 

                                         ال من َشَرْر
  من ضباْب          علـى  ذَهـاْب                    كـأّنـُه أُزُر الِقحـاْب)11(وطيلساين 

                                         يوم املَطَْر
  اخلُْنفُسا)12(ويل ُبويْت يف مدرسا     مالنْ   فُسـا                         بقَْدر خبش ]ب/93[

                                        من الصَِّغْر
 ــــــــــــــــــــــــ
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 )1(ويل عظيْم ، ولُو فََرْس              قد اْنَتكَْس                             ما ُسقْتو إال اْنَتَحْس 
                                      من الطَّفَْر 

 )2(ْش وُجوْع                        ظََهْر على ظهرو طُلوع ُتَعّد من َضْعفُو الّضلوْع             َعطَ
 )3(                                     َعَجْر َبَجْر 
                          وال جلـود وال ِحقَْب )4(واّما الّسريْج قطعة خشْب           بال لبب 
                                       قوشو تفْر

  محاْر                       كيف ما دعيتو للقمار)6(           أبلْم )5( خدميت غالم فَّشاْر يف
                                        قام يل قَمْر 

 ويل ُتخيت من اجلريدْ              عليه  أِزْيْد                              قطعـة فريوْه أو حصري
                          من السمْر            

 أنا فقيْه َبَشْر:        ُجندي مصْر                            من قال )7(فُصِّلْ على تصنيف عمر 
  )8(                                     لقد فََشْر 

)20* ( 
 :  فيه إلى الغاية، وأجاد)10( يهجو ابن خطيب ُزَرْع )9(وقال الشيخ أبو بكر الُمنجِّم 

 )11(ِمْن ُزَرْع خطيب                   من فوق اخلصا لُو منرب                  واإليْر لُو قضيب ]أ/94[
 ــــــــــــــــــــــــ
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                             لُو ِجهاْت جييه معلومو   منها كل أوانْ
  والقرعـون )1(لقاْمي متاع اهلرمـلْ                             ا

 )2(                           وسكّْه وأّم األنطاْع ، دواليك لألدان 
  أديْب)3(        ونظمو عجيْب                 ينظم القوايف تصحيْف              ما دالّ 

                            باشـْر الزبايْر  قربو من أعمالْ  ُزَرْع
  بيها ما اقتنْع)4(                           بلغ منها أربْع ِتسباع

  لبلع الباقي وأعجْب ما وقْع)5(                           وانداْر 
 )6 (ملّْ حالو الغريْب                     يتناوْم  ، وما هو ناْمي               يف وقت الّدبيْب

  إن زاْد ِمن وراْك اإلنعاظْ واشتّد الّشبْق                         
  ال جتيعو ألنو مىت جاْع سَرْق)7(                          عبدْك 

 إن شِبع فسْق:                           وقد قيل يف بعض األقوال 
 فأشبعو تطيْب             يـا سـيدي اخلطيـْب يودع لـك          ذا العبد النجيْب

 دا يف ركبتو:                       هنار ، قال يل بعض الفُّساْق      
 ولّفو ال تفكّْر يف جوْف حليتو . آي :                          قلت 

  )8(خنتشْي من شاشتـو وفرجيِّتو : قال يل ]       ب/94         [
         طّيبـو يطيـْب     )9(ناديْت لُو جييْب           ال  يقتصـْد   مـن  بقيارو  

                         كان صغْري كبْري، فاعجْب من صغْري كبْري
                          بصورا  حبالْ القنديـلْ ، قنديل السريْر

                         قلـت فيـه هذا الُبلّيقا  ونا  ُبو  خبري   
 ــــــــــــــــــــــــ
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 )1(" ِمْن ُزَرْع خطيْب              من فوق اخلَصا لُو منْرب                  واإلير لُو قضيْب "
)21* ( 

  :)2(وقال في الشيخ علي الغزولي البيهاري 
                         وجْه اليوم جتهلو           أبـو ألفْني َخـرابْه
                         علي قـد َتسّمى           وجـانـا يف بـابْه

 لَنسابْه ذا ا)3(                        من أيْن ذا القرابةْ           من أيْن 
       وعْيْن قـويـْه)4(] ْتِصيبه[وطنيةْ أرمنيْه        تعود هامشيْه           ما ، ولّا مصيبْه            

 إنه أفشْي:                         ذا اململوْك باألشعاْر          يقـول 
 شْي                        يسمْع جّيْد ، يكتْب        إال ، مـا يقولْ 

 إمْش ، ميشْي:                         ومن صغرو مطبوْع         ما قالو 
     دخلو           ْبَخْرج اسكندريْه)6(      تاجر فلسو مبذول )5(مسْع بالعطيْه         يبيع بالنسّيْه 

 ذا اململوْك َعروضي             كم يف حبرو سافْر]      أ/95         [
               إيْر طويل يف عروضو           وَتْد  راسـو  وافْر           

 )7(                        حسب َدقنـو دارْت           عليـه الدوائْر 
  وقّيه)10(       ناقصْه )9( قضيْه  لو يف الوزن ِغّيْه     إن كان عشر أواق      ميزان )8(وأنا أنبيك 

        َبَغـا ذا املشكّـلْ)11(  أي من را قطنلو                       
 ــــــــــــــــــــــــ
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                    قال جييْك عليقْك             اْي محاْر ، ال تعجلْ
  جتعل امسك      وانت دامي أسفلْ)1(" علي                   "

 ال شويْه          عمل لُو عالمْه              خضرا         ما بني الربّيْهإيش ذا الزريْه        ذا لو
                    خلّ فن األشعاْر              الشعْري أخْري لَـْك

                    ال تدخلْ جبهلك             يف شيء ما هوَّ شغلْك
  اشتغلْ بَغْزلـْك                   والك ياغزايل               

    وبني العجائز اغزلْ         واعملْ         لـك تكّيْه)2(وابصْر لك زَوّيْه      يف رباط صفّيْه 
         خدمتو قربتو)3(                   كاتب سر جلّق 

                    كذا ابن مكانس             للقبور كنستو
 كك              يف الدفْن دفنتو                   فقاعي شري

  يف شومو    ريب          يكفينا البليْه)4(صور قاشريْه        وأفعال مارديْه          اش طويس ]ب/95[
                    البهّي األحولْ                كم راح لك باألعوْر 

 ن األمحْر     زريق اب)5(                   يف اخلُضرا يف املخزن 
 )6(                   وأوالد ابن قاسم              ما حاجة ، أنت أخْرب 

       من         شان اخلطّيْه)7(وكم لك حكّيْه      منقولة إلّيْه           لكن نستحي نذكرها 
 ــــــــــــــــــــــــ
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)22    *( 
 : وقال فيه أيًضا 

  أفنيْت                                     قلْت عن دنيايي قُولْ مكذوْب)2( كم قرن )1(يا غزويل 
                                يف احلقيقْه فَلَْسـك املضروْب؟ َولَك    ) 3(ديناري مضروب أنا 

  َمْن َضَرب فلسْك)5( دار ضْرب اخلصا واإليْر          يدرو تاريخ )4(              أهل 
  حّسْك)8(           باخلصـا حّتى انقطْع )7( والتطريْق )6(              وحماه بالرْصع 

ـَْك               وأنا ما ا               واهلجـا ، أو نسكنْك ِرْمَسـْك)9(نفّك عن فَلْس
 مثلي تثلْب عرضو من جهلك ؟                                         وأنت عرضْك يف الورى مثلوب
 وأهل األدوات واحلجـا أمجْع                                           ِبـْدرو املبغـوض من احملبوب

            بالشعْري استغـِن عن ِشعـرْك             وبنظـْم النَّثــْر واألوزانْ   
 )10(              واشتغلْ  باخلدمـةْ يف األبواْب            وبغزل القطْن والكتـانْ 

  ال كيل وال ميزان)11(ألنّ نظمك هو شي خراف بارد           قَْشقَلْه ]     أ/96 [
 صـلْ يف اآلداب                                            ُيقْتدى ُبو ، ال ، وال أسلوْبأنْت ما لك أ

 انظْم صحيْح ، يا أبلْم                                          الصحيـْح يظهْر من املعيوْب: وتقول 
 طْت معي أصال              عندي يف الغالْب ويف املغلوْب              ِحْسبا مـا أخ

  ، وانا هو األعلى)12(              بانْ يل فيها أنـك األسفـلْ               يا علي 
 ــــــــــــــــــــــــ
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               وإن تكونْ شككت يف احلسبْه              فما لك عندي خالص ، إال
                                 أو ُمنّجـم أملعـي َحْيسوْب)1( تستجـر ديـوان يكـون حنرير

 )2(بظهر الغالب من املغلوْب "                               أفقاحك " و " إيري " حيسب أحرف 
                 قد نقْص غْزلْك هبذا احلالْ )3(              يـا غزويل ، كم ذا ُتربْم 

 بهّي األعـور اجلـامـع                 خامتك خالّه حبال خلخالْ              وال
  عندك رشا وملّا                ولفك كُزبر أخـو الَبقّالْ)4(              وما ريت 

 يف حران املصري الّركاْب                                              يف احلمْري حني صرْت لُو مركوْب
                                        على قـرعـةْ البلـد مقلـوْب) 5(كْم َعّزرتك لو يكون يل ح

               يا غزويل كم قرون أفنيت                     كلما طالو تقصرُهْم
               هكذا احلجْه تقولْ عّنْك                        ملا تقلعُهْم وتنشرهْم

 رِّيف اللّي جيوز دارْك                      والعيش ملا بينظرهْمواحلّ]ب/96    [
                                           يبَق متحّيـر حبـالْ مسلـوْب)6(يلتقي ديك القرونْ هرمْه 

 ّروْبحيسبوا مسلّْح كْباش ، وإال                                            ِيْحِسـْب إّنـو بيـدو اخل
)23*( 

 : وقال ولم يكمله 
  عبد الوهاب         املشوم الطلعة            ِكّنها مقفايْه           لقطيتني يف اجلَْملْه)7(] ُدبر[

                    قال بعُض الفُّساق          ُرْحت ولّفتـو
                    جبتو بسرعْه للبيْت         ليتين ال ِجْبُتـو

                   ِصْبْت حبرو واسْع           جًدا حني مددتو 
 )8(صرت أسبح حّتى            ما بقي يل جنعة           ُرْحت نغرق لوال      راس بتاعي قَرعْه 

 ــــــــــــــــــــــــ
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א)8( ،. 

)24*( 
 : وقال 

                       من إفالسْي بعْت الّسجاْد               وارهنْت الِكسا واللّباْد
  يطرْق سّني)3(     حني نربْد )2( ؟ قطوع ما َدفَّّني          ما عاْد عندي ما يسترين )1(] دوال[ما 

 دا حّداْد:                         من إين أقول                
 ويف اخلندريْس امللوانْ                   يل فيْه ، وأنا بيْه وهلانْ                ومن راين هنوى الغـزالن

 دا قّواْد: واجلمال ، يقول ]       أ/97                        [
  وكان قوسي قنطاْر موزون           واليوم ، لَْو َشراب الليمونقُوايا قد أصبْح موهون                 

                                        شربتو ، ما مّديْت كْباْد
            وللمـدرسـا واَعـْدين   )4(نذكْر يوم فقيه عاشرين                  وانسطل مثلث ومثّني 

      ِنْسِي املدرسا وامليعاد                                  
 )5(ذا املخبولْ : يوم أصبحْت مفلِّْس مسطولْ         ما يل ريْق وال يل برفول         قام ِزبِّي ، وقال 

                                        قوم انُصب ألجلي واصطاْد
 )6(ْر      دار قَلّي وهو يب يسخـْر بقيت ماعو يف موْت أمحْر               ليس ِنقَْدر على فَلس أمح

  مثل ما أنت معتاد)7(                                      أصبح 
 )8(يقيْم راسو ذاْك األعوْج                 يبقى يف العلوْق يتفّرْج            ينقد َجيِّـدها والبهـرْج 

 ذا إير واالّ نقّاد ؟ه                                                   

         ذا صايغ يف دار السلطانْ)9(من ال تنهانْ  : قلت . راين يوم مليْح يف بستانْ             قام لُو 
 وانا رّصاع ْمداْد:                                       قال يل 
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)9(": ؛." .א
 محاري َنفَْق ، والتنجيْم              كاسْد، وأنا يف أحنس تقوْمي           وأضحيْت ماشي يف ذا اإلقليم

 !                 وقف حايل ، يا لألجواْد                      
ـْالتو            وانكشـف مجيـع حشواتو)1(بقتادي ]ب/97[   عجب يف ذاتو   قد  انقطعـت  وص

                                       وصار ِكّنو غربالْ ُصداْد
)25*( 

 :وقال  الشيخ محمود خارج الشام 
 ازرْع الدكّانْ              واطبْخ خانْ              يف فـروة القَطّانْباألشنانْ                قُم 

 )2(                         وازرْع يل عمامْه               واندْف يل قُضامْه 
 يف احلّمام               ملّـا قـاْم                    ارجْع ناْم                   واهللا وكانْ تعبانْ

 نا العجوْر            وانا بال زرزور               وامليطور                    أصبح بال طرطوْرجا
                          والَعْبوْه  عشـّيْه              جات للصـاحلّيْه

 نـا اِجلـديـانْباملغزلْ       قم يا أُقُتلْ                     غرِبلْ                      ل)3(تشتغل 
 باض السوق             يف احلمص املسلوق           واملشـنوْق              قام اشترى لُو بوق

                          وليش ما نعيْد                والدبس قديد ؟
 أصبح اللَّبن قَـرفان          )4(واللّبـانْ               ملّـا كانْ                      يف اجلديان 

 نظمي راْق             باْزرع الُّقماق                  واحلُّراق                قام استعاد لُـو واق
 )5(                        وأنا أوحد زماين              يا ِتْنِتْن َتناين 

 )6(               حممود أبو سعدان ِمـن َهّمي            راق نظمي                   وأنا امسي 
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)26 * ( 
  :)1(وقال غيره برطانة المغاربة ، وُيعَرف بالَمكَْمكَة ] أ/98[

 )3(                ال َمْركُو)2(قُلْ ملصباح  الرُّكّي               أبو ركّوْك                 اتبْع طريقْك 
 ْك            أو ُرّد لُو                       قطعةْ بنكوما يل بنكي         من ذي البنو)4(َصْحب التِّنب 

      وطاف وراْك        على عبيْد أمـرو َزْركي )5(        وّريت سعيْد        أينا يراْك 
 )6(        وقال هلم من        هو براْك           ربعا فراْك           يطلب ملن يعطي تنكي 

         للّدكّاْك            ينفي لزاك           أما ترى لُـو يا منكي ؟        وما  يعامل 
                         وأهال ُدكّوا        ِيَبّنكو        وْيًزّنكو

 )8(            واملرغزكي                 باربع سيوْك             من ال لعب ميال ِوْركو)7(والّدميركي 
             ثَّما مزكي                  يبقى يروْك               مـا ينفعو ثَّما مزكـومن ال يسوْق  

         وّريْت حسني بن الّزركا      صّياح أزكى          من الدقيق آدي غّيْك
 )10(       ما تطلب إال تسّرْك) 9(        وخاِدمو ميال الّزركا           بالِغرِككّا 

 وماركو جا يف  الدنكا        بالغندكّا             ملّـن تراهـا يتزّوْك        
                       ملّا دكّا           واندكّا           يف الغندكّا

 إىل الذي ما           صاْب رنكي           بني الرنوْك         أصالً وال         وافَق رنكو
 ليب ونكي            ال نبا دروْك        إين ملن            ينكيك ننكومن أجل ذا            ق
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         وّريت مشايخ بو زكراْك          وأهال دّواْك          طلعو حلومةْ زكْراكا
         وقّدموا الشيخ الّزّناْك             وابنا زّنـاْك          والعبْد جار الّدكاكـا

  أما خيول آِزم مكماْك             طلعوا لُّزاك          واألرْض بينهم تتكاكا       
                           ويسّنكوا            ويدردكوا           وميكمكوا

 وال حيلو دازمكّي                  بني الغروْك              حىت يراعوا                     واللّكـو 
 ق ردفو فازكي               أّما سيوْك                باعو لعيسى                    ابن اللّنكووالعل

 وّريت مشايخ من كيكو         يف يتفكّا        يف السوق يدوروا ويروكوا]ب/98[
          والشيخ ومقّدم يتَشكّو            والسهُنكّا       راح يشتري من غريوكو

    ما بينهم بوكـو بوكـو)1(  والروم يبيعوا ألتريكو             واملكمكّا        
                          ووازّناْك         مع وا أزكاْك      ما يف السواْك

 منهم سوى الشيخ الروكي          وابو دكّوْك               والعبد نيتف               يف ادرنكو  
 ْه ِسكّي              وانا دّيوك                 وارسل ورا العلج          ادمنكـووالبس عليه جّب

          وال يعارضين فركـوك)2(         امسع مين ال تتفّرك          ما متّ كا 
         تسقط معي هّو لكلوْك)3(        وال خيوض حبري لكْك      واللكلكا 

 ومكمك   فابنا لكّا             يشهد وّمحو ابن زروْك        وإن خذ معي يف ب
 سروا لفيْك        وأمسيت فيْك      وأوديت دفيْك]         أ/99           [

 قالوا لذاك ابنا مزكي                  يطلع يروك           بني الكالكل                    فامركـو 
  )4(    تعمل فّروك           ما لك شبيه                    إال تركوالش انت يف الدنيا تنكي          

)27* ( 
  :)5(وقال اإلسكاف تلميذ علي بن بّصاص المشرقيَّْين 

 يا مليْح حبياةْ شبابْك                                                    زورينْ تربْح ثوايب
                                     وُعبورْك على بايبوجتعلْ الليلْه دخولْك                

 ـــــــــــــــــ
.:א"")1(
א.:)2( .א
)3(": ..א"
)4(، א א ؛ .אא
א:א* א א א .א
א)5( .א



 - 346 - 

  

                    اهلوى ِلِعْب بعقلي           ورمانـي فـي احملَّبْه
             يا فالن ، أمّر شـربْه                    وسقاين من شرابو

                     وأنا ما كنْت أدري           أنْ طريْق العشْق صعبْه
 ونقول لك ما جرى يل                                           وَنِصْف لك بعض ما يب

  )1(جتدين يف ثيايب إّننـي  لوال  أنيـين                                              مل 
                      يا مليْح قليب حيّبْك            وانت معشوقي وزيين
                      وهناري ما يطيْب يل           حتـى ننظرْك بعيين 
                      يا ترى تسمح بوصلْك        أو تزرين قبلْ َحيين ؟

  بني صحايب)2(] حاضر[                                      وانت ونرى مشعة قوامْك           
 ويكون ُنقلي حديثْك                                    ومـن  ارياقـْك  شـرايب]ب/99[

                      كل يوْم وكل ليلةْ             خاطري يطلبْك مّني  
 ضاع الّتجّني:           ونقول                      ونقيْم حسبة وصالْك

                       ينخرْم ما قد حسبتو          وخييب يف الوصل ظّني
 إيش يكون حايل يف عشقْك                                         فيك يا من شّيْب شبايب

 يف حسايب)3(واخِرم قطّ ما أحسْب حسابْك                                              إال 
                       يوم رأيْت اللّي حنّبو            والذي نعشْق شبابو

  من دّمي خضابو)4(                      وُهوَّ قْد حّنى كفوفو           ِكّن 
 :                      قلت لُو ، وكان بوّدي          أستمْع لذّةْ خطابو 

:                         سباين                                               قال يل ، واسرْع يف جوايب )5(] ُحّبْك[يا مليح 
ـّاْق  خضايب   ليس هذا ِحّنا ، ولكْن                                                    من دم  الُعش

       أين صربْك واحتمالْك ؟يا ُمعّنى      :                      قال إنسان 
 إيش جرى لْك ؟:                      ومن إيش هذا اصفرارْك ؟       ما تقول 

 يا من سألين          استمْع جواب سؤالْك :                      قلْت لُو 
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 )1(اهلوى قْد جاْر علّيا                                                      وجعلْ دابو ودايب 
 ورماين مع ملول يف                                           سوْق ّمحاْم الغراِب]أ/100[

            هكـذا َسبَّْك املعـاين              هكـذا نظـْم القوايف        
                    بالّرشـاقـْه واللّبـاقْه              من أديْب عارف موايف

 لْك يا اسكاف العوايف:                               من مسع نظمي يقول يل 
                                  يف حضـوري وغيايبوابْن بّصـاْص اعتمادي                  

 قدويت ، شيخي ، إمامي                                                    كنـز علمي واكتسايب
)28*( 

 : ، عفا اهللا عنه)2(وقال جالل الدين إبراهيم المعمار 
            وبرى جسـمي النُّحولْيف هوى املُردانْ ضنيْت                                   

 هلم عقولْ)3(وذهْب عقلـي علـى                                              من ال ريْت 
  ُبليت من العذاْب)4(                  ما  ُبلي أحْد مبا           ُبو 

                  من نكَْد ومن غُُبن         قليب ذاب، وَشعري شاْب
                 واعجبوا من شيخ َحَملْ   على ِكتفو أربع شـباْب 

 )5(وأّما حيـن يثّاقلـوا                                                  آش نصف لك ،آش نقول؟
                                             من هـوى األربـع فصولْ)6(ما لقيت يف ذي السََّنْه  

  ال ْتسالْ)7(عمري جندي احللقةْ            يف جتاريْد                          

 كم قطعتو من تاللْ             وروابـي ،  وجبـالْ] ب/100      [
                    ما اقطْع الّرب الطويلْ             إال إن كـان باِجلمالْ
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   فُحولْ)1(                   وجناييب ومـركـبـي فـال                         
                                      من سنة تلّ العجولْ ؟)2(] اجلحوش[وِلْي أهوى ذا 

  مليـْح)3(] واحْد[                   وأخربْك إيش متّ يل           أمس مع 
  مّنـي القبيـْح ذا يـريـْد:                          حني لزمتو قالْ البوْه 

  جديد صحيْح  )5(، كان على راسي طول )4(                   قام َشَحتين 
 وقَع الطول ما الَتفَّت                                               واستحيت من ناس ُعدولْ

  بطولُْرحْت راسْي مكشَّْف                                               واستتـر عرضي
 )6(                   ْوعشْق قلبـي مليـْح            قبطي شغلو الّديونْه 
 )7(                   اشتغل بـو خاطـري           وبقيت يف غَلْـونْه 

  لو ناظر علْي          قْتلَيت عـامـل َوَنـْه )8(                   صبت 
                             حيـن نزلنـي فيـه نزولْضاْع حسـايب يف هـواه             

  مّنو وصولْ)10(حاصلي                                         وال ريت ) 9(وانصرْف فيه 
                    وحصل عندي مليح        كان يف حتصيلو فَُرْص

 َنْصصيد القَ: قمت أصيد عنق الغزال     ال تقول ]    أ/101    [
  كثري    حني رآه زبِّي رقْص)11(                   ذا مليح نادر 

 وانـذهـل ملّـا رآه                                              وحصـلْْ عندو ُحصولْ
  بال فُضولْ )12(نيك: صار يقول يل ذا ابْن َمْن ؟                                         قلت 
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 كنْت هنـواه بالّسماْع)                         1(                   وُمغنينا البـديـْع 
  قوة طباْع)2(يل  :                    حني دخـل لـي منـزل          قلت

 )4(        ولُو نغمة يف اإليقاْع )3(                   صيتو تركي ، أصل ساز 
 نراك تدري األصولْ : بالقصب وقّعت لّو                                                   قال 

 )5(إالّ ، هو عاوز ُدخولْ وَخصاك َصفّْق مليْح                                                 
)29*( 

 : وقال أيًضا 
                 أريد أزفّو وألفّو )6(           مال زوجي ِيْزِحْم ، ويل أفُّو 

  علي وحيلْف            قولو لُو ُيخُرْج يشرِّْف                         بغيبتـو ، وخيفـْف)7(َحَجْر 
 ما قَلْ عقلو واخفّو                               

 كيف أشتهيه أو أريدو ؟          من القُطوْع ربِّ يزيدو                         يدخـلْ وخيرْج وإيدو
 )8(                               قدامو ، واألخرى َخلْفو 

  ذا ديك؟)11(منقارو        حيمر )10(أخشى ياكيليك :     أقول ) 9(]آجي إليك[ِبفُْشر ، يقول أنا ]ب/101[
                                كلو تّنو مثل عرفو

           ووجهه )13(   من الصعيد َمنْفى لوِط )12(يكذب ويحلف وأصلو حيوطي 
 يشبه ضـروطي 

 )14(                               وُهْو على دقنو إتفو 
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لو                       يحتاْج يقوْد ، وال ذا لُو               ارجْع أجيْب لي بدا
 أش قال ؟ أخذْتُو لَمالو

                                وإال حلسنو وظرفو
 كيف هو ِحِسْب إين ُحّرة ؟          والعهْد ذي النحس ُشهرة                  كيْف يقبْض الفضة ُصّرْه ؟

  ، يف قطع كفو)1(                               لو صلّى 
  مشلة قال يل أشتريها              مبهما كانْت خذيها                         وَحطّ عينو عليهاكم

  أنفو)2(                               فليس يشيل عندي 
  يف جامع يصلي)4(        والكل يدوره مثلْي                          لو َرْوه ) 3(] وألهلي[يشكيين للناْس ، 

                              ما ظُْن َحْد قاْم يف صفّو  
 )5(ما ِزِلْت حىت عملتو                   سّيد يف القيادةْ وِجْبُتو                       ُمّخ اجلملْ أطعمتو 

                                حىت صفعتو خبفّو
 اعْد وقاْمي                            وهو يف الّشْغل ناْمي عندي دامي          يف بيتو ق)6(بقي احلَّريف 

 قال باهللا خلّوين أغفو]                أ/102               [
 )7(وإذا أبصر األكل ينخلْ                 بفجعة ما قط ميهلْ                         يبلع كََبب ويكّتل 

 أبصرْت يف اللحْم َخطْفو                               لو 
 وصار ْيدوْر كل حارْه                 يقوْد حبسن العبارْه                          يغمز لذا باإلشارْه

  آخر بكتفو)8(                               ويلكز 
 )9(       صار كّنْه ثور الوحيْه يا صبّيْه                   باهللا ارفقي بو شوّيْه                  : قال الّنسا 

                                مما تزيدي يف َعلَفو
 هذا ُرّز مفلفلْ: قد انبلْم ، صار ما يعقلْ              يف السوق يرى امللح ُيْسبل                  يقول 

 )10(ِسفّو :                                تقول لُو اخلَِلق 
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)30*( 
 : وقال في وفاء النيل المبارك 

 يثها قـد شاْع حبمـْد اْهللا                                        ذي الزيادةْ حد)1(] وزاد[نيلنا أوىف
 فرْح الناْس ، وعّبْس اخلّزانْ                                            بقي وجهو ذراْع ، وقمحو باْع

                    وِمِرْض واشتكى وزاد ُضّرو         ملا نادوا للنيل بصدق الـوفا
 مرو من حياتو انطفا                   واشتعل قلبو من هليب النار         وسراج ُع

          اللسان خرس ، وحّسيتو اختفى)2(                   باألصابع حتدثوا فلقوه 
 وأصل ما ُبو زياد ، ّمحو النيلْ                          دعـو ميرض ، ميوت بذي األوجاْع]ب/102[

  النـزاْع)3(  حبس َيّدو تصيب ذراع ذي أصابع ، خلّوه يف شربا بال                                   
  يوم الوفا ما ابصْر       َحّد مثلو ، يف سـاير األقطاْر)4(                   كان لُو طابق 

 )5(                   حني ترجع ذا النيل ، وللناْس بـاْح        ذي اإلباحْه ما َخذْ هلا َحدّْ قراْر 
  َمُعو قد داْر )6(، كان على اخلـزانْ        احنىن ، والبال                    أوجب الكسر 

                                      كم حكاية جرت على الطّّماْع)7(قاْم لُو َشّك الطَّمْع وهو أدماه 
 حكم الّدسْت باخلساره عليه                                           وانكشف طابقو حبرف الّسراْع

  قارنو يف بيت مالو          وُزحلْ قابلو وما كان يدري)8(                  الدب  
                    ِحْمل القمح ما ارتفع لُو راس          اهنبط سعرو وما لقي مشتري

 )9(] ذا اجلرى[                   قال مبيزان عقلو ذي السنبلْه            ماهلا طالع السنه 
 طارد قرانو ذا الفَلَك                                         احترق ، واختفى ، وغاب يف الشعاْعكم ع

  والذي يسعدو اإلله يبقى                                          مثـل ذا النيـلْ يف غـاية االرتفاْع 
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)9(، א""א א.א .א
 )1(                   إلَْهنا يا أمـةْ النيب املختـاْر           قد جا نصر اإلله ، وفتحو القريْب 
                    فاشكروا ربكْم هو الفّتـاْح           قد عطاكم من فضلـو أوىف نصيْب

  من بعـد كسْر الّصليـْب                   والبشارة لكم معاشْر اإلسالْم          بالزيادْه
  مع الّزراْع)2(فاحرثوا يف أراضي التقوى                                      والبدار البدار ]أ/103[

 يكتْب اهللا لكم ِسجلّ األمانْ                                              وتصْري البـالْد لكـم أقْطاْع
 ا غريب وكم يل          ِمنه من معاين تقابلْت وفخْر                  ذا الزجلْ جـ

                   مدْح يف ِنْيلنـا احللـو الزايـْد        وسبب ذا املديح نقول لك يّدخْر
  يشبه سالسل ذهْب        حني ختطّر ، نظمت فيه الدرْر)3(                  ملا ريتو 

                                 وانطلى ، ألّنـو صنعـةْ الصّناْعوقد انصاْع للعقـلْ ذا املعىن       
 )4(وإذا جيْت ندعي فليس ذا أدب                                    األدْب كُلّو ليس هو غري أقصاْع 

)31*( 
 :  الدمشقّي )5(وقال عالء الدين ابن أيبك 

        قمْت أقيْم عليه ثاير       اسَتَخّبا يف عظاميالّشتا َهَجْم علّيا       كنْت غاِرْق يف منامي  
                         الّشتـا جيَّْش وجـاين            يف غماْم بوجـْه عابْس
                         دق كئوْس الّرعْد وابرْق            ومحلْ راجلْ وفـارْس

 )7(            صرت واقف قرن يابْس )6(                        حلقتين مّنو زمعـة 
  يف كالمي    وقوامي كان ُمقَوَّم      وانعوْج مّني قوامي )8(َبقَْت أسناين تطَقِْطْق     وانا غَْتمي 
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، א ، א. 12/433א אא .א
                    حني رأيْت وجهـو معّبْس           ُرحْت من خويف استخّبيْت  

          فّتشـوا وُجـوين البيْت)2( والزمهريري )1(                   واملريس 
  يشعت          بنشـاف الغـْرْب جنيْت)3(وبقـى الغـْريب ]ب/103       [

  حامي    انطفا مجري بْنفُخو     وَصَرْعين يف مقـامي)4(ال تنَخِشي مّنو     قمّت لّو جبمْر : قلت 
                    الشتـا  ِشـدْه  وسلطـان          ال ُيطـاْق ، وال ُيعـاَنْد

 : حـريب ، وجـاين       قلت لو حني جاين قاصْد )5(                   اقتصد 
  الشناعة     جيتنـي يـا َبْرد بـاِرْد)6(              يا صقيع ، إيش ذي      

 ما أنا يا برْد قّدك          ال يغرْك من لثامي       انا إال رميْت سالحي      ِجْيرين وارعى ِذمـامي
                    يـا شتـا قويـت علّيـا              ما تروح تقوى على أصحاْب

  ألوانْ ، وسنجاْب)7(             الثياْب الثُّقـلْ والـجـوْخ             وفرا       
  ِمْن َورا الباْب)8(ُرحْت أقوى عليُهم             كَْركَُبوين :                    قال يل 

 حرامي الظّلما    ِصْرت حاير يف ظالِم   يف الزقاق أصفُْر على الّريْح   ِكّني يف)9(دخلوا جّوا البشاخني 
                    يـا ِشتـا َعّريْت األشجـاْر          من ُحال األوراْق واالغصانْ

 صحيح ، لكين اكسيْت            االراضي زهـْر ألـوانْ:                    قال 
  بكل إحسانْ)10(                   وأيـادي ُسحـْب غيثـي             جازية 

 وجهي معّبس ؟     ما ترى برق ابتسامي ؟    وثغور األرض تضحْك    عندما يبكي غمامي؟: وتقول 
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)32*( 
 :  القّيم )1(وقال الغباري 

 لقدرْك عظَّْم) 2(حواجبْك يا أمحْد وعينيْك الّسوْد                       وشعرْك الالذي ]أ/104[
 ل البيْض                                      ومن يطيْق هذا السواد األعظْم ؟ سوادهم فينا فََعلْ ِفْع

               ملا ظلمين ليلْ صدود َمْن هنواه            قصـدْت نشفْع بَشعـرو املسّبـلْ
 )3(هذا أشبه األشيا بيـه            أو نستجري بالقّد ؛ ألنو أعـدلْ :               وقلت 

 من للشفاعة من ذا  االثنني تقبلْ ؟:        قُل يل :            مضيت حملبويب وناديت    
 ِمْيل لقّدي ، إن قّدي عادلْ                               وحني ْبَعْدلُـو تستجْري ما ُتظلْم : قال 

 )5(ل صدودي أظلْم ، فََشعري شرحو                         طويل ، وهو من لي)4(وِحلّ عن َشْعري 
 )6(              صادفت من ريقو اللسعي ترياق          وطي شعرو فوق كثيبو ناشْر 

               وأرقَـْم عـذارو رام دبيبو لّيا            برقْم طراز من خلف خـّدو دايْر
 ي الّشريْق الزاهْرخّد: فقال . يا حادي اِجلمال شّبه يل          َخدَّك :               فقلت 

                                 لكـن مرادي يف احلواشي ترقَّْم)7(ُحلّة حريْر محرا نسجها الصانْع 
 )8(عذاري أرقْم : عقرْب سالفيك ما حتتاْج                                   معو الرقاْم ، قال : فقلْت 

 ْه        صناعةْ اهللا يف املالحْه غايل              اسـكنـدري خنـث رفيـع البـّز
               خّدو الشريْق دار الطـراز من حـولـو     والّردْف كوم وأعلى منارو عايل

 هذا الثغر ما فيه وايل:  درهم ، طلبت أحظى بيه      وقلت )9(              والثغر ُدور 
     ذي نور ، وما هي نار ، فال تتوّهْم:         من نار خدودو صرْت موهوم قال يل ]ب/104[

 ذي نار ، ونطمْع ترّجْع                              روحي تروْح بالثّغْر يف دور درهْم : فقلْت لُو 
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 )1(شريْق احلُمرْه     آس العـذاْر فيه خط الم جنـزاري               لُو خّد لُوْح ياقوْت 
               قلم سعادْه صار مهفهْف ممشوْق      بــراه مـن الّنـور العليـْم البـاري

  ، بديع الّشكلْ ، كاتب قاري)2(              وصلو دوا قليب ، وَشْعرو ِحْبري       معشوْق 
                                          مثل العالمْه صار هبا الساق ُيْعلَْمعلى بياض ساقو نقيطْه سودا    

 )3(ما هي َتَصنُّع يف بياضو لكْن                                             َصْنعةْ مهيمـْن بالقلم علّْم 
 )5(ي الوردي  ؟ قال صحن خّد)4(الّصفي : إال انا شاعر  قلْت : قال .          مدحْت ِحّبي 

 )8( ؟ فقال ذلك َنّدي)7(أبو الطّيب : احلسن هو وجهي  فقلت :  ؟ قال )6(احلسن :          قلت 
 َعْبدي        :  ؟ قال )10(ناديْت  أبو عبادة البحتري . احلبايب :  ؟ قال )9(حبيب :          ناديت 

 من كالمي ينظم:  ؟ قال )12( البديع :نعومة جسدي            قلت :  ؟ قال )11(احلريري : قلت 
  ثغري ، وثغري أنظم)14(جوهري :  ؟            قـال )13(ناظم ِصحـاح اجلـوهر : فقلت لُو 

               مَرْوي فؤادي غري صفا مشرويب       لون العتيق بيه طاف غـزال الوادي
 ار من ضاللْ السُّكر نورو هادي              طعم العذيبْْ لُو يف األباريْق بارْق      ص

               وسايْق الّراْح حني يسوْق الكاساْت    حيدي هلا يف احلان جمال الـحادي
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  يف ُركن حجر القّواْد        صـار منحنـا واحلي لُـو بيه ُملَْزْم)1(والعود ملا ركن ]أ/105 [
 )3( السـاقي لنـا وأطربنـا                      يا سعد ، ما أحد يف املقام ما زمزْم )2(وزمزم 

 ـي مـجروْح              وانـا الغبـارْي علي دهري      وبانقالبـو رد قلب
               نرفع لسلطان السالطني قّصْه       بالّسر فيهـا شرْح حايل مشروْح

 مسموْح:               عسى عليها بالرِّضا يكتْب يل      توقيْع وُنْعطَى بالّشهادة 
 ْمألنّ األجلْ مثل الكتاْب املنشـوْر                              إذا فرغ يطوى وسّرو يكتـ

 )4(وانا نريْد نشر الكتاْب حني ُيطوى                             باملسْك من َنْشر الشهادة ُيْخَتْم 
)33 *( 

 : السرايحي ) 5(وقال األديب أبو النور البعلبكي 
حد ؛ ألنه مل تنطبق عليه شفة ، وهلذا عّشش عليه العنكبوت ، ومل يقدر أ" الفتح " وهو زجل ُيعرف عندهم بِـ " 

ممن أدرك ناظمه ، وال َمن بعده ، أن يأيت مبثله ، حّتى إن صاحبه لـما فرغ من نظمه ، علّق عليه مئة درهم فّضة 
 ، مث رجع عنه وقال عن )6(وإن الشاعر الغباري نظم عليـه مطلقًا واحًدا . مدة سنة ، فلـم يقل أحد وجب 

  : )7(" اوى ، وأنا ما ساويت ، وهذا هو إنه مل يقدر على متامه ، وأن القّيم إن يغلب س: نفسه 
 لك يا علي طلعةْ استعار الّنهاْر                             إشراْق ضياها ، ألّنها عن حقيْق/]105[

 طلعة اهلاللْ نارْت على النّيريْن                                      حّتى غـدا حال الّدراري رقيْق
 ــــــــــــــــــــــــ
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ـْْن الضِّيــا              ليس للّدراري يا   كثْري الّداللْ          طلعـْه ْتعري النّيري
               اظهْر علينا يا شقيَق اهلاللْ             يا زاهر الطلعة ، خصـال احلََيا

  الراي زال الرِّيا)2(] رئيس[ سريع الرضا         كيِّس )1(] نقولْ[              ألنك 
 ْق                                    عنتْر حلاظْك للشجاعةْ يليْقجيت يا غزال أعيذ كحـل احلد

  غزال ، عينيه خزاين سالْح                                    سالحها يقطع علينا الطريْق)3(أيا 
                        هناْر َشَرق علينا ضياه     إال ، أنّ ليلْ َشعرْك لك أرخى داللْ       )4(] طلعتْك              [

ـّد قـاين َجّد قـاين خلـالْ                خّدك زاهي أزهى رياْض اجلنانْ         أّي َخ
 )5(              ظاهر على خّدك ، حلايل حكى         ثغرْك لسعدك حازلك أسنان آللْ 

   غايل قد ارخْص غاليات السَّحيْقأّي ثغْر عطْر كاينـات اجلنـانْ                                     
                                    أي ريق حال حلْي رحيْق الرَّحيق ؟)6(ريقْك جال ، لكن مثَرْك للعسل 

  الالذ قد صار ذليلْ)7(              صّدك قـد اْنَحـلْ عاشقـك يا علي       ذاك العزيز 
 ضا حني سقاه       كاس العنا حّتى قد اضحى حنيـلْ الق)8(              عاين ، قد اشقاه 

               حـاير ذلّي ، دايـر لـحايل حكـى       مساعي قليل احلظّ ، ساهْر عليـلْ
 صّدْك على حايل قد استطالْ                               حّتى قد أضحى التصالْك يعيْق]أ/106[

                                    يدين هلـا حّتى تصري يل صديْق )9(إيش احتيايل ؟ أين حيلة ُتطالْ 
  الّشريْق       حّتى تزيـلْ عّنا نزيل التََّرْح)10(              أيا خليع اجلُ القطيع 

               على عنـا أغيـد يغين الزجـلْ          ساقي يديْر للحاضرين القََدْح
 نايات ترى االنشراْح         وال قدح راحْك لراحك قدْح              اكرع على ال
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 ألنّ القطيع يشرْح لصدر اخلليْع                                     أيا خليع اجـل القطيع الشريْق
  كاس الدنان العتيْق)1(على سراج االنشراْح اجلديْد                                        استجل 

  أطيـارهـا غّنْت على أشجارها              جنـة ريـاضي زاهيةْ زاهـرةْ         
 ازهارها) 2(              أزهارها قد أينعت يـا خليـْع           اجين جناها استجلْ 

               إجري إىل جنْه جرْت عن حقيْق          أهنارهـا دارْت على أقطارهـا
 انـها قد شق صدر الشقيْققد راق على احضاهنا اجناصها                                      رحي

 عطرها نرجسها الذكي الرائحةْ                                     حّتى لداخلها قد أضحى يشيْق
               زال العنا عّني ، لسعدي حصلْ      عندي غزالْ أغَيْد لداري َدَخلْ

 ِجلْيْد ، غزال الَغَزلْ              أغيد كحيل اللّحظْ أقىن أسيلْ       اخلد ، جّيد ا
 ...........................................................             )3( 

يا عاذيل إعيـا ، قَطّ ال تستريْح                    كـاس العـذلْ يل قط ال ترجع تذيْق ]ب/106[
 ي ، اتسع صدري ، على إيش يضيْقعكسي خرج عّني ، غزايل دخلْ                                دار

               يا ليش يضيق يل صدر أنا إال سعيْد      اهللا قد أعطاين عيـان الرضا
               سعدي جعل ضـدي كثري الّشقـا      اهللا على ضدي لسعدي قضى

               ألين ذكي شاعـر ازجـال رئيْس       عندي سراْج عزمي ِلَنْصِري أضا
  لساين طليْق)4(عّني لسـان الضد قـد انعقْد                                 حّتى اخنرس حني صال 

  عن يقني                                عنهـا اشتهر لـي ذكر اليـْق يليـْق)5(اال الشرحيا صنعيت 
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)34*( 
 ، وقد أرسل له في معنى من )2( ، في شخص يسمى التَّفْليسي )1(وقال سيدي أبو الفضل بن أبي الوفا 

 : ، فأجابه المعاني 
 تفليسي  باهللا مـا ترجـْع                                                تبقى معي متشي أعوْج
   )3(تفتْر ، تصْري كيف ما تطلْع                                                 تقْع على راسْك تنفْج 

  وناظـرْك عّنـي مكفوْف                 ما زلْت يف هجوْك عاملْ            
                 نفقتْ  فيْك ديوانْ  كاملْ            وأدي احلساب ِلّسا مكشوْف

         وانت عن مدحي مصروْف)4(                وعندي من هجوْك حاِصلْ
 )5(] ْجأحو[كم ذا على فلسْك ُتصفْع                                      وساحلْك للسكّْ ]أ/107[

 ال بّد ما اخليْك تشبـْع                                                  بالّدخل فيك يا مستخَرْج
                 لَْو كنْت تسوى ألفني ديناْر            ما حتتملْ مّني سبكْه 
                 وانت معاير خـارج الداْر             وشهوتْك ألفني َسكّْه

                وان جيت أديـرْك تنداْر               وتنكشْف يل من َحكّْه 
 تعبت فيك قال ما تنفْع                                                     وكلْ ساعة تصوجلْ  
 )6(رْج وكلما أجيلك ما تطلْع                                                      وإذا شبكتْك تتبه

             جايف خشن حتتاج الّسلْْخ)7(]لْك زْي[                صدتْك أجيبْك ما 
                 من بعد غْسلْك باشويْك شْي              تيجي مليح مقطوع بالشرْخ
                 والناس بتاكـلْ حلمـْك ينْ              من رايْك املعكوس يا فرْخ

                                                فوق مجر أمحر تدحرْج)9( بعد أن تتفقّْع )8( حأِلمَّْك
 ومـا اشتهيـك اال تقّطّْع                                                    وتنقلي حىت تنضـْج
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א)9( .:א
 وتّدعيه لـْك يـا قيسي                              ال تبَق تنشر من حفظْك     

 .                 وانت باين من ِحفظْك       ذاك الكليب التفليسـي 
                  ما انت اغباري يف لفظْك        وال يف معناك سالوسي 

 ما كل من صار يل يلمْع                                  حيكي السراج حني يتوهْج]ب/107[
 صنْع                                               يف مشيتو ، حيكي األعرْجوال أي من جـا ي

  الغوث ، وامسي  حممد ، أُنسب لألنصار)1(             وانا كُنييت أبو
              ُخلقي اِجلنانْ لكن فَهمْي          حيرْق ويوقد مثل النـاْر

   مثل الرياض زانتها ازهاْر             وكلّ قطعة مـن نظمْي         
 واش هي الريـاض ؟ نظمي أبدْع                                  وأهبى من ألفني روض واهبْج

  تريد حتصْد ما ازرْع                                 تعـا لصـويب واتفـّرْج )2(وان جيت 
)35* ( 

 : زم أن يذكر فيه المقترحات على سبيل الوعظ ، وقد الت)3(وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الحجازي 
 إنْ ردْت فُـرجـْه تفكْر                                                يف ارواح مجيْع العباِد 

  لذي ُحْسن وروضْه                                              أو يف جهّنْم كوادْي)4(إّما 
 ألفاظ وجيزةْ           عند اهلـرم قَـلَّّ صربي                    إمسع يل 

  قوس ظهري)5(                   وصاْر دمعي سواقي            ملّا احنىن 
                    ومنتهى القصد توبْه             ألّني ضّيعـْت ُعمـري 

       واللهو حاضر وبادي والصناعْه                                          )6(يف البهطلة 
 وجامـْع الّتوبـْه اطلْب                                    هو املشتهى واملرادي]أ/108[
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 اْر       يا من هو مثلي معوَّْق                   قْف بالّرصْد وقْف باآلث
                    وانظر مبقيـاْس عقلـْك       ألهـل الوفـا وختلّْق 

  تعلّْق)1(                   واكِسـْر الّنفس جتبـْر         وقْم بسترو 
 واألياديوباألصابـع تضّرْع                                                    الهل الّسماْح 

 ودّق كوسات عزمْك                                                  واهنض لكسر األعادي
                    يا نفس ، حبـر هواكي          من الزيـادة تكـّدر
                    وانِت يف تيـار ُمراِدْك           حتـى تصريي إىل الربّْ

 ليش تكوين          دّوامة عمرك على الّشر؟: قول لك                    ن
 وشيمتـك طول ليلْك                                                   مالزمْه للوسـاِد
 واما الذنوب مثا األمواج                                                 من اهلوى والفساِد

 لذنْب يا من          يف مركب اللهو ساري                   إقِلْع عن ا
                    وكْن عن الذنْب راجْع         فاخلَلق فيهـا عـواري
 )2(                   قبل أن حيني منها قَلعْك       وانت يف كاين وصاري 

  غدا يف املعاِد)3(كّسْر مقاديف عزمـك                                                  حتملْ 
 وارخي مراسيك ، واقِدْم                                     عليـه مـن غري زاِد]ب/108[

                    ال ترتبط عند قريـْه              وال تقـلْ فيهـا داري
        وارخي املداري وداري)4(                   وال تكن قط جسطني 

      فاخلَلْق يف فَلَك األقدار           مـا بني عبيد وجواري              
 يـوم تصري نـار جهّنـم                                               حّراقْه ألهل العناِد

  علينا                                               شفيعنا خري هادي)5(وان كان َنشَعْت 
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) 36* ( 
 : أبقاه اهللا)1(شدني من لفظه لنفسه األديب شهاب الدين ، أحمد بن والي المبلط وأن

 بعثت النسيم مين رسول السالْم                                    ملن نعشقو بقربو غَبوْق واصطبـاْح
  نسـيم الصباْحألّنو غصْن مايْس رشيق القواْم                                     وما لُو رسـولْ إال

          ندميي غصن حني بانْ براين اجلفا           وقد صرْت من عشقي حنيل ِرّق عـوْد
  يف الوجوْد)2(         رآين الرقيب ، ّيب مشْت واشتفى            وحايل َصَبح حايلْ عَدْم 
  بالصـدوْد         عيوين تفيض مما جرى يل، كفى           ودمعـي يزيد ناري ، وانا

 غريق بالّدموْع حمروق بنار الغراْم                                 جمّرح بسيف اللحظ موثوق جـراْح
 وقليب َصَبْح نايْح نواح احلمـاْم                                  على غصن بان ، قد كان ندميي وراْح

  مجيل اجلمالْ)3(زيز يف مصر يوسفحبييب بديـع احلُسْن حـاوي املُلَْح        ع]أ/109[
          وحسنو النفيس روضْه، وَشعرو ُصبْح        مظفر على عـادل قـوامـو داللْ
          ويف شرح ُحسنو كل مسلـم َشَرْح        َحَسن يف املالح كامل ، وهللا الكمالْ

     عيونو هبم مقصورْه كواسْر صحاْحوُخلقـو املـوطا زّينو ، والسالْم                                
 وال فيه جدل ، ُعمدْه فصيح الكالْم                                  قد اخفى القمر ظاهر مليك املالْح

  ظََهْر          تركين معو راجل حقيق ال حمالْ)4(         مليك املالح فارس حلريب 
 )5(        يا ما أخذ ارواح  ُمِحبْني ومالْ          بعادل قـوام خطي جلربي كََسْر    

          وقوس حاجبو يرمي وال فيه وتْر             وعينيه تعينو حني يروم القتـالْ
 مـن اجفاهنم فّوق لقليب سهـاْم                                   هبم قد بقيْت جمروْح بال دمّْ ساْح  

 )6(                                فهذي عيونْ واال خزاين سالْح ؟ومن كل عني يشهْر لقتلي حساْم   
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 )1(     ِصباح الوجوه تفنت ببهجة ونوْر                  مقامي حوى ُندمانْ عليهم وقاْر
          وفرحي صبح موصول بعّواد، وطار عنايا، ومن َسعدي ُسقاة اخلُموْر
          بدور الّدجى جتلّي مشوس النهاْر  وهذا عجب، جتلي مشوس مع بدوْر
 لُندمان ِصباْح )2(داْم زمزم على أقمار جينح الليل تضْي يف املقاْم                               وساقي امل

  براحة وراْح)3(وانـا بينهم نشوانْ بُشرب املـداْم                                وقد ِغبْت يف احلضرة
 رياضي وريق مثمْر جبمْع الثَّمْر         وقمري الرياض يف الزهر َيذكر كرْمي]ب/109[

  اجلنان رضوان َصَبْح يف نعيْم )4(يل          فِخلت الرياض جّنة زهْت بالّزهْر  وخو
          وكم غصن يف الروض حكى يف النظْر جسـد لُو قواْم مايلْ بروح الّنسـيْم

 وجه الرياْض ضاحْك وأبدى ابتساْم                                 لقطر الّندى يف الّرْوْض ثغوْر األقاْح
                                هلـا فََتـح الّنرِجْس عيونـو الوقاْحودّر الّندى كلّلْ جواهْر ْيتاْم          

          ونقصد مديح طه شفيع البشْر       نيب قد ُبِعثْ رمحـْه جلميـع اُألمْم
          رسول، معجزاتو مثل قطر املطْر  واألفالْك واألمالْك والعرْب والعجْم

 و القمْر  وبني إصبعيه املاء ُوِجْد يف الَعَدْم         نعم ، يف الصحيح انَشّق ألجل
ـّماْح  وكفّـو كفى باجلـوْد مجيـع األناْم                              نيب عّمنا  فضلو ، وكثر الس

  غماْم                              وفيه تعجز األوصاف عن االمتداْح )5(]تظلّل[وقد كان على راسو 
  ابن وايل مسحـور بسحر العيونْ رآين نـهـار ِخلّي ودمعي يسيْح         وانـا هـو

 غصن حيب مليلو يصيْح:  يف غبونْ؟     فنـاديت )6(ما يل أراك:          فقال يل أديب 
 النسيم يعطف مجيع الغصـونْ     فلما رأيـت قولو موافق صـحيْح:          فقال يل 

                              ملن نعشقو ، بقربو غبوق واصطباْحبعثت النسيم مين رسول السالْم      " 
  )7("  ألّنو غصن مايس رشيق القواْم                                    وما لُو رسول إال نسيم الصباْح 
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)37* ( 
 :وقال أيضاً ] أ/110[

          واحلُسْني عندمـا ظََهْريا علْي وجهك احلََسْن                                             
 )2(فاق على الفجْر والّنهاْر                                                     وِلشمس الضَُّحى قََمْر 

 إن ردْت يا أديْب:  األيامْْْ رأيتْْ علي           قـال )3(] واََحد               [
 لُو َخِديْد َخصـيْب:                 قلت                حتظَ بالـوصل يل امتدْح

 مشس اإلشـراْق تراْه تغيْب:            قلت لُو : ووجهي:                قـال 
 ليلْ على ِردفْك اعتكَْر:                                                وَشعري ؟ قلت لُـو : قـال 

 )5(                                     يا حبييب لنا َسَحْر :           وطريف ؟ فقلت لُو  : )4(قال 
                      فيها َنظَْر حماسنو)6(              َمن حنّبو أخذ ِمرا 

               صار َجمالو هلا ِمـرا                     حّرك القلب ساكنو
 )7(       حني تبّدْت حماسنو               ِخلتها مشس مع قمْر               

 فاق عليهـا بطلعتـو                                                          وبـها عندمـا َخطَْر
 ما تنظروا غصْن                                                        حامل الّشمْس والقمْر ؟: قلت 

 سنـو            شْرْح يـا ُعمـدة املالْح              فـي ُمفّصـلْ مـحـا
               َمْنطقـْك قـد حـوى بيـانْ            ال جدلْ فيه وال مـزاْح

  حاز من الصِّحاْح )8(وانت يف روضةْ ولك ثغْر كنـْز           كم ]ب/110  [
        وسواكْك روى اخلْرب       نفيس                                                )9(عقد يا جوهر 

    بأنّ ثغرك حوى الشِّفا                                                       والنفايْس مـن الّدرْر
               ُرقَّ مخـري ، وقـد َوقَـْد            أو بقي يف القدح شبْح 

    صـار لـهذا وذا ُملَْح              والقَـَدَح راَق، وقـد صفا          
 ترى اخلمْر والقدْح ؟:               غـاْب ندميي ، ومـذ حضـْر قـال 
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 )1(] اجلمْر[ذا راق ، وذا وقَد                                                    وبقي يشبه : قلت 
                 والقدح داخل اجلََمْرفـاخلمر داخـل القدْح                                    

               صاغه الروْض ، هلا الّنسيْم                   كُور ، وِسنداهنا الرعْد
               والغـدير دّق مطـرقـةْ                    كلّ مفسـود هبا قََعْد

 عَّْد  حكـى  َزَرْد              دار خالخيل على الشجر                    وَتَج
 وعلى الطني َضَرْب حلَْق                                                      واجلواهر بني الزهْر
 والشُّعـاع يشبه الذَّهْب                                                      حني طال ِفضَّة النهْر

            وانا يف نار من الفراْق              كـل أحد للحجـاز نوى      
               شركـة ُعّشاق مـن الطرْب               قد صفا وقتهم وراْق

  مّرغوا الوجوه               صابو ، مكّة هلم ِعراْق)2(يف الصعيد ]  أ/111 [
 غاصت أقدامو يف احلََجْروالذي شرَّف احلجاْز                                                         

 وإذا داس على الرملْ                                                          ليس َتِجْد لُـو عليه أثْر
               بابن وايل ُعِرفت انا                       ندري الوزن والّرَتْب

      حاز معاين دقاق َعَجْب              والقوايف ، ويل نظاْم                 
 :              حني رأيت ُمْنييت علي                     قلت  لُو ، وفيه أدْب 

 يا علي وجهك احلسْن                                                       واحلسني عندما ظََهْر
 )3(                   وِلشمس الّضحى قََمْر  فاق على الفجر والنهاْر                                   
)38* ( 

 :وقال أيضاً 
 نعشْق غُُصْن خّدو بستانْ                                                    فيْه َيسمني ، ووردةْ محرا

 )4( محرْه كيف ما ماء احليا أسقاهم                                                   يزدادوا بياض مع
 يا َولَدي:  نقطةْ              خضرا، قلت لُو )5(              يف خّد املليح ريْت 
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         َخودا  هتوانـي وتعشـق قّدي:     من إيش ؟ فقال يل )1(              دي 
               شـارْت يل هنـاْر باصبعهـا            خمضـوْب ، انطبـْع يف خّدي

 وراس األصبع أثَّْر                                                            خضابو نقطةْ خضرا
 )2(                      املا واحلياة واخلُضرةْ وبيها اكتملْ خّدي                         ]ب/111[

               علي قـد حوى ريْق بـارْد                بذات الفقار صار حيميه
              بقسّي احلواجب يرميه)3(              من حلظو ، ولو جاه َمْرَحْب 

   ولُو خد ، ورَدْه ُتدميه              يـا لَُحسن البديع لُـو َمْشهد            
 من بـحال علي حمـبويب                                                  لقـد فاز بوجنْه زهرا
 يف وجهو احلََسن من َسْعدو                                                 واحلسني تفوق الزهرْه

      حني بان يف شقيق الّنعمانْ              خالك النجاشي األسوْد          
  بالبها صار بستانْْ)4(              أود ُحُسن يف توريدو                  َعّمو 

               ولك حلظ ناعْس نعَجْب              كيف حيرس وهو نعسانْ
 اجل ويقهر كسرىلـو يربز حلربـو فـارسْْ                                                 راح ر

 حوى جفْن منصوْر يكِسْر                                                   عنتْر َعِبْس ألفْني كْسره
  مل سىب من احزاب          ِنسا ، حني خطر يف مصرو)5(              يوسف 

 و              مـوصوف بالتكـاثر ُحْسنـو          ما رأيت لُو نظري يف عصر
  خصـرو)6(              عـذارو مـن النمـل أرفـع          ما للنحل رقة 

 لشمس الّضحى ُحْسنو فاْق                                               عامل كم علوم قد قرا
                انسان قـد َصَبْح قرةْ عني                                      البصار اخلاليْق قَـّره  ]أ/112[

 ــــــــــــــــــــــــ
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               علي فتح مطليب راجي            مل َيْبَرْح ُبخوري مطلوْق
               يطلع يل شعاعو مانْع              خنشى ال يضر بيه حمروْق

 بو باملاْء                    يكون مثل َخّد املعشوْق               ِنفَوِّر هلي
 يبقى أخضر ، يكسي كاسي                                               ُحله من شعاعو صفرا
 وكيف ما خّرجتو باملا                                                      يزداد من بياضو ُصفْره

 اع رياض التنـزيه               شّبب النسيم يف األسحاْر              يف مس
                جابوه معـاين األطيـاْر)1(              والغدير مبوجو سفّق 

               زمزموا ، وقامـو نوبْه                وقَّصوا الغصون واألشجاْر 
                      حني صبح بفرحو َدّراوالندى أتى وسط الروْض                             

 كلّـل الورْق واألزهـاْر                                                  وأوهب كل وردْه ُدّره
 )2(              لإلسرا ُدعْي سّيدنـا                حممْد سراج الظلمةْ 

 لسبع الطّبـاْق باهلّمْه              من مكه لبيت املقدس               ل
               وقد داْس بساط األنوار              ونال مـا طلب لألّمْه

 يف احلْضره َحَضر وامتالّ                                                     يف ليلـْه منريه ِعّزا
      والُبراْق َصبيْح الغّرهوكان الرفيق جربائيل                                     ]ب/112[

  )3(              وانا هو ابن وايل أحـمد              صار نظمي يزّين نثـري 
               عرفو الذي صار ينكـر               َعلَّيـا ، وجيـهـل قـدري
 :               معشوقي غصن عّني مال              صرت أنشد ، وقُل من فكري 

 شْق غُُصْن خّدو بستان                                              فيه يسمني وورده محرانع" 
 )4("كيف ما ماء احليا أسقاهم                                               يزدادوا بياض مع ُحْمره 
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)39 *( 
  :)1(وقال علي األديب النجار 

                                هجرْك ، ملن يهوى مجالْك ، قبيْح القلوْب )2(يا ُنزهة الناظر ، يا قوْت 
 ترضى يكونْ فعلْك قبيْح يا َحَسْن                                   وكـل ما فيك يـا حبييب مليْح ؟

  ، ِعيد يل الوصالْ)3(] مزارك[              حبرمة العهد القدمي والوداد               بأيام 
  ، ولْني   وِرق يل ، وارثي لذا السـؤالْ)4(         واعطف على ضعفي يا قاسي      

               فنومي صار مذبوح بسيف الّسهاد     وقَليب صـار جمروْح بسيف اِملطـالْ
  جفنو انذبْح                              وصار بسيف اهلجر قلبو جريْح)5(كم إنسان نوم : قال يل 

 تـوْم صابْر ِلُحكـم اهلـوى                                وانتـا بأسرار احملبـه تبيـْح ؟ وكـم ك
  ذَلّ عزي هواْه       واكساين طول مطلو ثياب السقاْم)6(              هذ الذي قد 

  بالقرب منو املراْم)7(مسحْت يف عشقو بروحي تروْح        عسى ننالْ ]  أ/113  [
      أْبَعدين عن قُربو ، ووصلي قطْع         وقـد خبـل حّتى بردِّ السـالْم         

 واجرحين من ُعظْم الصدود واجلفا                                    واحوجين من جوا فؤادي نصيْح
 شحيْحيا ذلـة العاشق ، وعـز احلبيب                                      أمسْح بروحي فيه ونلقاه 
               غصن الّنقا ِحّبي ، ومشس النهـاْر          مليْح ، حبالو يف املالح ليس َيَجْد

  ، وفميمو قدْح         واجلسم ثلجي ، والسنينات َبَرْد)8(              خديدو خضره 
 َجَحـْد              لكـن عذلين يف هـواه َمْن َعذَلْ           ملّا إلحسانـو وُحسنو 

 والقـد املقّوم رجيـْح: تقول إنو كثري الضيا ؟                                        فقلت : وقال 
 ومـا وصفتو باملديْح ، إمنـا                                        بوصْف ُحْسنو قد مدحت املديْح

 ــــــــــــــــــــــــ
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  مكانو وغاْب       يا رّب سّهل لُو الطريْق والرفيْق)1(              هاجْر حبييب من 
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               عاجل يا قليب نار هواك واحتملْ          واجري يا عيين ُدّر دمِعْك عقيْق
             باملنحىن ظهري بعـدو انقطـع          وكيف حيمل قليب ما ال يطيْق ؟  

 وكان حبييب يف املقام يل خليلْ                                               هاجْر بقيْت من بعدو ُملقى طريْح
 )2(     والروح فدا ُحٍسنو وما هو ذبيْح قليب احملّسر ، ما بلغ بيه ُمنـاه                                       

  اجلناب الرفيْع)3(              عّرج يا حادي ال ثنايا الـوداع             واقصد َحَرم َصْحب 
 يـا َمْن ُتـزار ألجلـو ِمىن والَبقيـْع:             وقل إذا الحو القباب من قُبـا ] ب/113  [

 اخلليلْ احلبيْب             و املـرتضى و املصطفـى و الّشفيـْع              أنت الكليْم وانت 
 )5 ( خّبرت عن الِقَدم                                            عنك مبا قد خّبر الناَس سطيْح)4(زرقا اليمامة 

 ق عيسى املسيحْْوبّشروا عنـك بصـدق السـالم                                           موسى ، وعبد احل
 )7( مع شذور الذََّهْب )6(              نظمي البديع أصبح معلق على              ِجيْد احلماسةْ 

               ويف مرايت حسنهـا تتجلـى               عـرايس آدابـي ألهـل الـطَّـَرْب
  األَدْب)8(اهللا عليكـْم يـا غـواة               وانا علي النَّّجاْر أديب الزمانْ               ب

                   )9(يـا قصري الَنفَْس                                        حتسْب ، بقلة عقلك ، الزمر ريْح : قولوا لـدوين 
 يْحُرح ُحطّ عّنْك من حديثْ األَدْب                                        لعـل مـن هـذا التعْب تستر

               يا من سكوين عن حديثو جواب           مـا تعتقْد مـا قـد جرى لـك يدوْم
               قد داخلك فيما نظمت اخلَطـا           وغـاب صوابـْك عند أهـل العلـوْم

  يف سجل اهلموْم)10(              وكنت يف أسري زمان هلو ولّى            متشي بقيد حزنك 
 وإن كنت نسيت ما جرى لك معي                                        وأنت يف ريب من كالمي الّصحيْح

 )11(" دار ابن لقمـان على حالـهـا                                         والقيد باق والطوشي صبيْح " 
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بابن ] أ/114[الدين ابن الحسن علي بن موسى الغزي الشهيروقال مخدومنا الشيخ نور 
 :  فسح اهللا في أجله )1(الكناني 

 إيْش ذَْنِبي ؟: اهلوى حّركين            وسكْن يف قليب              واملليْح يهجرين               يا ترى 
 نْ                             يا حبييب قاسْم        يا مليح يا فّتا

                              اجلمال لك خادْم     واِملالح لك غلمانْ
                              وانت فيهم حاكْم     وعليهم سلطانْ

  أسهرين   واشتهر يف حريب           بالنبال يرشقين               ولعقلي يسيب)2(طرفك اللي 
 يوْم ال أراْك       يا عزيز يا غالْي                             كلّ 

                              وال صدفه نلقاْك       يف ْمكّيْن خايل
  حال اعداْك   وال تسأل عن حايل)3(                             حايل كيف 

    ليس قلبْك قليبُمّر عّني         : كم عذولْ يعذلين          يف هواك يا ِحبِّي            ونقول 
                              من جفا ذا املعشوْق    كل يوم نتعذْب
                              وفؤادي حمروْق         ودموعي ُتْسكَْب
                              لُو قُديد ممشوْق         وُخديد ُمذهْب

 قليب            وعيونو تسحرين            بسواد اهلُدِبوا : عقربو يلسعين              فنصيْح 
 آسيدي      باهللا ما نا عبدْك ؟:                              قلت يوم 

     ِقلّ عّني صّدْك)4(كم تطيل تعذييب ]  ب/114               [
                              يوم قربك عيدي         وممايت بعدْك

 رْك يا ابين            من دموعي َشْريب               الش تنفْر عّني              يا غزال الّسْرِب ؟ِلنفا
                              ذا املليح الفّتانْ            لداللو ذلّيْت

                              لُو عيون ، آش غزالنْ ؟   غزهلا ما ِحليْت
                 وقوام غصن البانْ        مثلو مْيلو ما ريْت             

 ال متّر من دريب                  فتعود تفضحين             وتقْع يف َعْتِبي:       بالرسول حلّفين 
 ــــــــــــــــــــــــ
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 مـا جيْت:                              تعتبك تنكرين        وتقول يل 
 حّتى تصبح ميْت: قبلّين       قال :                              قلت لّو 

    يل تعيب )1(انا لك خشين         حّتى جبت : فاقتلين         تستريْح من تعيب          قال : قلت لُو 
                              انا علي الكناين       مل جند يل ُمْنجْد
                              من جفا فّتاين         ولسعدي ُمْسعْد

 :                             طول هناري عاين     وبليلي ننشْد 
 )2(هجرين              يا ترى إيش ذنيب ؟  اهلوى حركين         وسكن يف قليب             واملليح ي
)41 *( 

 :  من زجل )3(وقال النقيش الكعكي ] أ/115[
 سرق الغصـن قـّد حمبـويب                                              واختفى يف الورْق

 ْن َسَرْقذا جزا َم:                                            قطع الغصْن ، صاحْت األطياْر 
                         ذا الذي نعشقو مليْح مطبوْع اال ، معجون دخولْ
                         لُو حدق يغزلو كُُحـلْ سود سواد لثياب النحولْ 
                         يا عذويل ، ومـا الذي أصنع ، بالنيب يا عذولْ ؟

                                       كل ساكن خفْقاحلََدق يغزلو ، ومن قليب            
 )4(اغزلّي يا َحَدْق :                                               كلّما تغزل احلدْق ناديت 
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 : وقال الوزير ابن قُزمان 
 عينيْك حبال اجليوْش                     حني هتوْش

 ولك عذار يف الورى] ب/115                                  [
 ليس باهللا مثلو يرى

 ز   النُّقوْش)              م ( ما ِكّنو إال طر      
 )1(وشعر هندي غَلس 
 وخد ناعم ِمِلس

 ِم   احلُُبوْش)        م ( حلظ تركي وِجسْـ     و
 فن الشباب هو احليا
 من الّنسا أكثر ضيا

 كل كُُروْش)                م (من َيُرم ليا ويا     
 فَّني وال نتركو
 ومنشي يف مسلكو

 ب اجلُُحوْش)              م ( إين لنهوى ركو    
 قزمان بال اّدعا

 كم فضل حنوي سعى
 ين  ِنحوْش)              م ( ع املعا      إين جلم

)43*( 
 : وقال غيره 

 صـّد شعبـان تركين ِكّني هـاللْ                                رمضـان ، ملـا ينظـروه البشْر
 أحدب الظهْر ، ناحلْ ، أصفْر ، رقيْق                               يف سحاب ُسقْم ، خاِف عند الّنظْر

                صدفـه ريتـو يف دكة األتراك      ويف سوق اجلواري وسوق العبيْد    
  سألتـو ، قـال لـي كـالم مليح بـال تفنيْد)2(                   ويف األقواسيني 

 نشتري قوس ، وجاريْه ووصيف     ومميليـك يكـون خطاي جيْد]    أ/116     [
 ــــــــــــــــــــــــ
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 عشقْك يا مملوْك                                        وانا إال عبـدْك يـا سيد السََّمْرقليب يف : قلت 
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                                      وادي ظهري قوس منحين لُو َوَتْر)1(وادي عيين يف خدمتك جاريْه 
 ني املالح أخفيْهذاك امسي ب: قصدي أقضي فرح يف التاج         قال يل :               قلت 
 وجهي أحسن منهـم ، بـال تشبيْه:        قـال يل . فلنتبع وجـوه :               قلت 

 أنـا منيـةْ قلبـْك ، ومـا تشتهيْه:       واملُْنية ؟ فنـادانـي :              قلـت لـو 
 ذاك وجهْك من السهر والِغَيْر: يف خليجنا الزعفرانْ                                قال يل : قلت لو 
 )2(تطلب قمر ، ووجهي قمْر ؟ : نصرب للقمـرة اجلّيْه                                قال يل : قلـت 
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 فهرس املوشحات حسب ورودها يف الكتاب
 الصفحة  الوّشاح املوّشح

 160 العزازي                   العذار كيف خلع علمتماينتار      استدون ليلة الوصل وكأس العقار  يا  
 162 الصفدي  اجللّّنار      يف أحسن الرحيان ما استدار      وما على اخلدين منه العذار  سال  
 164  مكانسابن قرار                 دهري تدع يل طول ومل البحار   مثل يا بني دموعي الغزار   أجريت  
 166  سهلابن  على أهل اهلوى من جناح                 فما    راح بشرب اللذة واالصطباح   باكر  
 167 تة نباابن  جراح                  منه ويف األحشاء إال املالح   على سّح حممر دموعي وساح   ما  
 170  زهر احلفيدابن                    دعوناك وإن مل تسمع         قد الساقي إليك املشتكى        أيها  
 171 الصفدي تالفيه بوعد مطمع                                    يف الصب املعّنى هل لكا       هلك  
 173  الغرياينمهدي  شفا برد ملاها أملي                            لو شعري ما على ذات اللمى      ليت  
 175  نباتةابن  سريًعا مقليت                                 فتلقاهاا ملا رنا              بيض الظبزحفت  
 177  اللبانةابن  كاجلمر تنذرف                                   أدمٌع يف احلب من حرقي     شاهدي  
 178 الصفدي                     فاه وأرتشف                       أرتشي بدري وهو معتنقي      بات  
 180  الزقاقابن الدمع الذي مهعا                                   وعن حديث الشوق عن نفسي     خذ  
 181 الصفدي قد جددت يل الولعا                                 أنت صبا مسكية النفس             يا  
 182  الشنواينحممد  بدر التم يف الغسق                                  غاب          خود بطلعتها      بأيب  
 184 العزازي األعني النجل                                       سفكته والة احلب إن دمي            يا  
 187  الدين املوصليشهاب          العشاق قد عبثوا                  وبه ضرب من العبث          اهلوى  
 190 السروجي كنت ترضى هبا فداك                                      إن أفديك يا حبييب      بالروح  
 192  غرلةابن له يف البها شقيْق                                        وما من حكي خده الشقائْق      يا  
 195  سناء امللكابن            نظيما   املعادن عنه تبتسم وعما   سقيمات طرف شادن    إذا تلفيريك  
 196  حبيبابن                نصول  اجلوانح بني فونه جلوكم   تصول اللحظ منه يف اجلوارح   سيوف  
 197  الدين احلليصفي         نافًرا يف زي آنْس                     تراه جؤذر يف القلب كانْس       بروحي  
 200  نباتةابن تبخل بعسجده علّيا                                 وال بكأسك األشهى إلّيا           إيلّ  
 201   نباتةابن بدا بدري                                              إذا الدجى ناحلْ                هالل  
 203  الدين احلليصفي  جنمي يف احملبة قد هوى               ولكّن ما حلت يوما عن اهلوى     اهلوىوحق  
 204  حناابن  حلْ                 مذ فيه  القلب     وأوحلْ   أكحلْ أمسر اجلسم احنلْ   قد  
 206  نباتةابن                 على السهْر                                  يصرب يعشق البدوْر          من  
 207  نباتةابن عنهما لعدمي صرب َمذهب                               ما مبتسم ، وخد مذهب      فضّي  
 208  نباتةابن  على غادة إذا أسفرت                              هلفي  
 209  الدهانابن                     أهيْف      دجى باجلمال قد كمالبدر بأيب غصن بانة محال        يا  
 211 الصفدي                   حّرْف حاسدي الذي نقال    وإمنا حتسب القلب عن هواك سال    ال  
 212  سهل اإلسرائيليابن               واشرْب زهر الربيع والقُبال   فاجِنت نضري وشادن وطال        روض  
 214  الدين احلليصفي         فاعجْب أال جال الشمس يف الظالم    بدرظالم قد نصال     وصبغ الزار  
 215 الصفدي              تتعْب يرجع الصبُّ عن هواه فال    ما َمْن أطال املالم والعذال     يا  
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 218 حبيب ابن  الِفكَِر                                               بأسهم رماه قليب  
 219  الوكيلابن  بنت القسوْس         فاجل توىل النهاْر   قد  الكؤوْس حنث قم صاح اهلزاْر   صاِح  
 220  املوصليأمحد  كالبدِر       سافر كالغزالْ      نافر       عطر عن ناسم عن آللْ     باسٌم  
 222 الصفدي  يف النشِر        عاطرمالْ    يف اجلخاطر        اهلجِر يف جانح يف الداللْ    جامع  
 223  الدين الصويفمجال  بالعْجِب        ماهر     باجلمالْ  باهر      قريب عن زائل يف اخليالْ    زائر  
 225  نباتةابن                                                           شريب أوان هذا وشبايب     أحبيت  
 226  مكانسابن  كن يل مواِس                                              باهللا من يطوف بكاِس       يا  
 227  مكانسابن  أواين  فذا   واملغاين والراح دعين كفاين   مهالً عاذيل يف هوى احلسان  يا  
 228  مكانسابن                         و الصدوِد                      بالبني اصطباري قد عفا        ربع  
 230 السروجي  والوجه سلطان اِملالْح                             ثغره الليل وكافور الصباْح        عنرب  
 231 السروجي  الكؤوس باخلمِر                            فرقصن الدوح من غنا القمري         طرب  
 233 الصفدي صّح يف اإلسناد                     ما عن املُلِْد      تروي     امليالْ عطفهو القد   رشاقة  
 234 العزازي  السود وبيض الطلى         باحلدق     مبتلى   احللى هان وجًدا بذوات من على   ما  
 235  العيالينمظفر           منعطف اجلدوِل  سوارها    واجعلي     باحللى سحب تيجان الرىب يا    كللي  
 237  سناء امللكابن  وجنيت يف هو جاريْه                           على دمعيت كالدما جاريْه      رى  أ
 239  بكر ابن حجةأبو  عطف غرامي واجنلى َعذَيل       فاهتز تغازل باألجفان واملقل      جاءت  
 240  العطارحيىي                 العذِل إىل رّجاع عن العدل     ناٍه    يل به رشئّي اجليد واملقل    من  
 242  العطارحيىي يسفح بني العذر والعذِل                     وظل دمعي وما الداعي سوي طلل     أجاب  
 244  احملارعمر احلرِق     نار   اهلتان مبسيل دمعها تذكي حرقي   باتت مشت سنا الربوق من نعمان   مذ  
 246  الوكيلابن احلدِق       سود   الغزالن سلب املها مع إال الورق   بني أخجل قّده غصون البان     ما  
 248 الصفدي الورق         حتت   األغصان سترت معاطف إال    للمعتنِق هز قضيب قده الريان     ما  
 249  الصائغابن كل تقي      من   اإلميان فسدت عقيدة كانت احلدق  سحرجفان   أرسل رب فتنة األلو  
 250  حجةابن  تقي         والبعد  إمياين ما حنثت يف واهللا بقي  والوجد غدا صربي عليكم فاِن   تاهللا  
 252  العطارابن     العنق     ضرب  يلحاين وددت للذي إال سقي  بالسحر جرد صارما من األجفان  ما  
 253  خارج الشامحممود الزلق             حبر الغسق إال دلقت هريسة الكتان  وقت باضت جّبيت على خصياين  ما  
 255  الوكيلابن حول وال        ال   باْهللا حول وال قوة إال ال زاد قلى   بل صّد ومل جيد بنقع الغلْه     إن  
 256  سناء امللكابن  جتنيْك               لوال يف جنة الصديْق    وأنت       تثنيْك لوال      حيكيْكالبدر  
 257  حبيبابن  خمتوْم               بالترب حب ذي خد أنيْق    يف    معدوْم والصرب معلوْم    الوجد  
 258  سناء امللكابن انْه                    هذي كنويف حانْه      هذه والسكر يف عيين غزال           الوغى  
 260  حبيبابن كنانْه                      وعيناه بانْه          قّده رشيق قد من رشق النبالْ             يب  
 261   سناء امللكابن                وأشتريْك   بذالً الروح فيك وأبذل   وأشتهيْك أنا منك يف عذاب   نعم  
 263  سناء امللكابن                           الورِد محرة خد الندْمي         وأعارها يف الزجاجْه         الراح  
 264  سناء امللكابن هليب احلزن                                           تطفي لنا النار اليت               أوقد  
 266  سناء امللكابن  باملزج هبارْه                                    وهي    كأسي جلنارْه       صرف  
 268  سناء امللكابن بالّسايل                                               فلست عّني                     إليكم  
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 269 امللك سناء ابن  احلبيب جفاين                                     إذا  
 271  حبيبابن  يف جورها احلدق                                      أسرفت  

 272  حبيبابن جدد لنا أفراحنا                                   وبالطال أيها الساقي أدر أقداحنا        يا  
 273  حبيبابنريح الرسائلْ                هّبتيهنيْك        : قلت    الوسائلْ ونلت عيشي وطاْب   لذّ  
 274  حبيبابن  فأخجل غصن الّنقا                                       تبّدى  
 275  الدين الواسطيمشس  من صديق محيْم                                وما اهلوى يف جحيْم         رماين  
 276  الدين الواسطيمشس  سراه والدليلْ                                           يف الركب استقال         حادي  
 277  الدين الواسطيمشس  جرية الّنقا                                             يا كان يل عندكم قبولْ         لو  
 278  احملارعمر          احلزين لوعة   تغريدها على    هاجت     إال ناحت الورق الغصون   ما  
 279  زهر احلفيدابن                                                صاِح من احلب غري صاِح           قليب  
 280 الصفدي يل                                                    ما فاضح البدر يف الكمال           يا  
 281  اخلراطابن                                                 عّني يا الِح     إليك   ومين   احلبيب من  
 283  العطارابن  تعّنفين فإّني                             ال مين      تطلب الذي ما إليك عين     عاذيل  
 284  العطارابن                                      غري ُجرم وال ذْنِب      من من نأى عن حمّبْه        يا  
 285  سهل اإلسرائيليابن  كرها أوىف نصيْب                          يف حلظات للفْنت            يا  
 287  الدين احلليصفي  حذري                       وا طول خويف عليك  وا يا متلفي على السفر      عزمت  
 288  الدين احلليصفي                                                  باهللا ِحّبي أعيذها عني  
 289  سهل اإلسرائيليابن  صّب حلّه عن مكنِس        قلَب درى ظيب احلمى أن قد محى        هل  
 291 الدين ابن اخلطيبلسان  زمان الوصل باألندلس                  يا الغيث إذا الغيث مهى       جادك  
 294 لسان الدين ابن اخلطيبابن  مسترق للَّمِس                   خّده بدر قد تداىن من مسا          رّب  
 296  الوكيلابن  علينا األسى لوال تأسينا                  يقضي مغنينا ، حمكّما فينا             غدا  
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  وموشحاهتمفهرس الوشاحني
 

الصفحة املوّشح الوّشاح
 218  بأسهم الِفكَِر                                                    رماه قليب    حبيب ابن
 274  فأخجل غصن الّنقا                                                 تبّدى     حبيبابن
 271                                                يف جورها احلدق   أسرفت      حبيبابن
 196                  نصول جلفونه بني اجلوتنح  وكم   تصول اجلوارح   يف اللحظ منه سيوف    حبيبابن
 273  ريح الرسائلْ               هّبتيهنيْك        : قلت الوسائلْ    ونلت   وطاْب عيشي لذّ    حبيبابن
 257  خمتوْم                  بالترب حب ذي خد أنيْق     يف معدوْم     والصرب معلوْم       الوجد   بيب حابن
 272                                     أفراحنا جدد لنا وبالطال        أقداحنا أيها الساقي أدر يا     حبيبابن
 260  كنانْه                           وعيناه بانْه        قّده            النبالْ رشيق قد من رشق يب     حبيبابن
 250  تقي       والبعد ما حنثت يف إمياين  واهللا بقي  والوجد   فاِن غدا صربي عليكم تاهللا      ابن حجةبكر أبو
 239 يل             واجنلى َعذَغرامي عطف فاهتز باألجفان واملقل      تغازل جاءت      ابن حجةبكر أبو

 214  فاعجْب        أال    الظالم جال الشمس يف بدر قد نصال    الظالم وصبغ زار      احللّيالدين صفي
 287  حذري               وا  عليك طول خويف وا متلفي على السفر      يا عزمت      احللّيالدين صفي
 197  زي آنْس                       يف نافًرا تراهب كانْس        يف القلجؤذر بروحي       احللّيالدين صفي
 203  يف احملبة قد هوى   جنمي ولكّن ما حلت يوما عن اهلوى    اهلوى وحق         احللّيالدين صفي
 288                                                               باهللا ِحّبي أعيذها عني       احللّيالدين صفي

 204                 حلْ مذ فيه     القلب     وأوحلْ أمسر أكحلْ     اجلسم احنلْ      قد       حنا ابن
 281                                             عّني يا الِح    إليك   ومين احلبيب   من      اخلراط ابن
 209                 أهيْف     كمال دجى باجلمال قد بدر        محال بأيب غصن بانة يا       الدهان ابن
 180  الدمع الذي مهعا                       وعن     نفسي حديث الشوق عن خذ       الزقاق ابن
 279                                             صاِح           صاِح من احلب غري قليب      احلفيدزهر ابن
 170                          تسمع دعوناك وإن مل قد املشتكى        إليك الساقي أيها       احلفيدزهر ابن

 231                                             باخلمِر الكؤوس فرقصن         القمري الدوح من غنا طرب      السروجي
 230  اِملالْح                      سلطان والوجه ثغره الصباْح        روكافو الليل عنرب       السروجي
 190                                   فداك كنت ترضى هبا إن حبييب      يا أفديك بالروح      السروجي

 263                   الورِد      محرة خد الندْمي    أعارها يف الزجاجْه           الراح      امللكسناء ابن
 261            وأشتريْك الروح فيك بذالً   وأبذل   وأشتهيْك أنا منك يف عذاب   نعم     امللكسناء ابن
 256  جتنيْك  لوال يف جنة الصديْق       وأنت تثنيْك            لوال حيكيْك         البدر       امللكسناء ابن
 268  بالّسايل                                         فلست عّني                     مإليك       امللكسناء ابن
 195        نظيما عنه تبتسم املعادن   وعما   سقيما   شادن إذا تلفت طرف يريك       امللكسناء ابن
 258  هذي كنانْه          يفو حانْه      هذه           غزال والسكر يف عيين الوغى        امللكسناء ابن
 264                            احلزن هليب تطفي               اليت لنا النار أوقد       امللكسناء ابن
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 269  احلبيب جفاين                                                                إذا        امللكسناء ابن
 266  باملزج هبارْه                                  وهي كأسي جلنارْه          صرف     امللكسناء ابن
 237                          جاريْه وجنيت يف هو على      جاريْه دمعيت كالدما أرى       امللكسناء ابن
 285                        كرها أوىف نصيْب     يف حلظات للفْنت            يا      اإلشبيليسهل ابن
 212          واشرْب   والقُبال زهر الربيع فاجِنت        وطال نضري وشادن روض      اإلسرائيليسهل ابن
 166  على أهل اهلوى من جناح       فما راح    بشرب   واالصطباح اللذة باكر      اإلسرائيليسهل ابن
 289  صّب حلّه عن مكنِس           قلَب        محى احلمى أن قد  درى ظيبهل     اإلسرائيليسهل ابن

 182 بدر التم يف الغسق                                                     غاب خود بطلعتها               بأيب     )حممد  ( الشنواين
 249  كل تقي      من فسدت عقيدة اإلميان  كانت احلدق  سحر  األجفان أرسل رب فتنة لو   الصائغ ابن

 215          تتعْب    فال يرجع الصبُّ عن هواه ما     والعذال َمْن أطال املالم يا     الصفدي
 280  يل                                             ما           الكمال فاضح البدر يف يا      الصفدي
 233  صّح يف اإلسناد                ما عن املُلِْد      تروي امليالْ     وعطفه القد   ةرشاق     الصفدي
 222  يف النشِر         عاطر يف اجلمالْ   خاطر يف اهلجِر        جانح يف الداللْ    جامع    الصفدي
 162  اجللّّنار              أحسن الرحيان يفما استدار      وما  العذار على اخلدين منه سال    الصفدي
 181  قد جددت يل الولعا                             أنت صبا مسكية النفس             يا     الصفدي
 171  تالفيه بوعد مطمع                                يف       لكا الصب املعّنى هل هلك     الصفدي
 178  فاه وأرتشف                              أرتشي      بدري وهو معتنقي بات    الصفدي
 211      حّرْف حاسدي الذي نقال    وإمنا سال    هواك حتسب القلب عن ال      الصفدي
 248  الورق    حتت سترت معاطف األغصان   إال    للمعتنِق     الريان هز قضيب قده ما     الصفدي
 223  بالعْجِب                ماهر     باجلمالْ  باهر عن قريب      زائلالْ     يف اخليزائر      الصويف
 160  كيف خلع العذار             علمتماين استتار     دون  العقار ليلة الوصل وكأس يا       العزازي
 234 لى         السود وبيض الطباحلدق     مبتلى هان وجًدا بذوات احللى   من على   ما     العزازي
 184  األعني النجل                                   سفكته            دمي والة احلب إن يا      العزازي

 284                                 ذْنِب غري ُجرم وال من        حمّبْه من نأى عن يا      العطار ابن
 252  العنق      ضرب وددت للذي يلحاين  إال سقي  بالسحر  فاناألج جرد صارما من ما     العطار ابن
 240  إىل العذِل                    رّجاع عن العدل     ناٍه واملقل       اجليد يل به رشئّي من     العطار ابن
 242             والعذِل يسفح بني العذر وظل طلل     سوي دمعي وما الداعي أجاب      العطار ابن
 283  تعّنفين فإّني                ال الذي تطلب مين      ما إليك عين     عاذيل    العطار ابن
 235  منعطف اجلدوِل  سوارها    واجعلي سحب تيجان الرىب باحللى     يا    كللي      )مظفر  ( العيالين
 192                           شقيْق له يف البها وما      الشقائْق من حكي خده يا      غرلة ابن
 173  شفا برد ملاها أملي               لو      اللمى شعري ما على ذات ليت    )مهدي  ( الغرياين

 291  زمان الوصل باألندلس     يا       مهى الغيث إذا الغيث جادك     ابن اخلطيبالدين لسان
 294  مسترق للَّمِس    خّده          مسادر قد تداىن من  برّب     الدين ابن اخلطيبلسان ابن

 177  كاجلمر تنذرف                  أدمٌع     حرقي يف احلب من شاهدي     اللبانة ابن
 244  احلرِق   نار مبسيل دمعها اهلتان  تذكي حرقي  باتت   نعمان مشت سنا الربوق من مذ      احملار عمر
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 278              احلزين   لوعة تغريدها على    هاجت     إال   الغصون ناحت الورق ما      احملار عمر
 253  الزلق  حبر  الكتان الغسق إال دلقت هريسة وقت  خصياين باضت جّبيت على ما     الشامخارج حممود
 228                    و الصدوِد                     بالبني        عفا اصطباري قد ربع     مكانس ابن
 164  تدع يل طول دهري قرار  ومل البحار      مثل الغزار     دموعي يا بني أجريت      مكانس ابن
 226  كن يل مواِس                                       باهللا       بكاِس من يطوف يا      مكانس ابن
 227  أواين          فذا والراح واملغاين   دعين كفاين   مهالً  احلسان عاذيل يف هوى يا       مكانس ابن
 187  العشاق قد عبثوا        وبه ضرب من العبث          اهلوى    ) الدين شهاب( املوصلي
 220              كالبدِر سافر كالغزالْ   نافر عن عطر  ناسم عن آللْ   باسٌم    )احلسنيأمحد بن  ( املوصلي

 225  أوان شريب                                               هذا وشبايب     أحبيت      نباتة ابن
 207             َمذهب عنهما لعدمي صرب ما      مذهب مبتسم ، وخد فضّي      نباتة ابن
 167 جراح  ويف األحشاء منه إال املالح   على   وساح سّح حممر دموعي ما       نباتة ابن
 201                                   بدري بــدا إذا                ناحلْ الدجى هالل      نباتة ابن
 206  على السهْر                             يصرب يعشق البدوْر                  من      نباتة ابن
 208                                                                   أسفرت على غادة إذا هلفي        نباتة ابن
 200                                علّيا تبخل بعسجده وال           إلّيا بكأسك األشهى إيلّ      نباتة ابن
 175                             مقليت سريًعا فتلقاها             رنا بيض الظبا ملا زحفت       نباتة ابن
 277  جرية الّنقـا                              يـا      قبولْ كان يل عندكم لو   )مشس الدين  ( الواسطي
 276  سراه والدليـلْ                          يف         استقال الركب حادي    )مشس الدين  ( الواسطي
 275                           محيْم من صديق وما جحيْم         يف اهلوى ينرما    )مشس الدين  ( الواسطي
 255  حول وال      ال حول وال قوة إال باْهللا   ال زاد قلى   بل     الغلْه صّد ومل جيد بنقع إن    الوكيل ابن
 219  بنت القسوْس   اجلف توىل النهاْر     قد حنث الكؤوْس    قم صاح اهلزاْر   صاِح     الوكيل ابن
 246  احلدِق    سود سلب املها مع الغزالن   إال الورق   بني     البان أخجل قّده غصون ما      الوكيل ابن
 296  لوال تأسينا                  األسى علينا يقضي                      فينا مغنينا ، حمكّما غدا       الوكيل ابن
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  اخلرجات العامّيةفهرس
 

 الصفحة املوشحرقم اخلرجة
 163 2 ُعْمُرو مثل تيس ُمستعاْر وطُول!         هو َيغار  : قال ابِصروا ما صابين ذا النهاْر       َتَعا

 165 3 ؟ باخلُمارأسكَْرِتين :  لـها َوقُـلْ جهاْر           هنَار        ْ أراها ماعي يف وسط دار فهل  
 173 7  لْك وانِت يا جاَر امسعي احلديث بالذَّكا                َعِلْمُتـو:  قالــوا كُلّمـــا   
 197 11 خطفـــو جـارنـا َوِلبـاسـي               َحلَقيخـلخـايل يف ] َنَشْب [قــد  
 182 13   وتـعـااطلـبـو العشيـق ، روح فـي            َهَوسي ُزَوْيجـي قـد كَثُـْر يـا 
 189 16  لــي َنفَـثُ اِلْمثــِك وثَِحيُق              لََعـِث املُثْطـار مـن ُمثكـرُُ 

 197 20  يقولُو      )9( ، إين أقنْع بالرواِيح ودْعُهْم          رسولو ُيْعُبْر عليَّا وْهَو رايْح       رضيْت
 207 26  قََدْر َصَبْر فمن      ادخل السُّتوْر                           قوم  

 208 27  ، فسبحان الذي قد حبَّبو ثغرْكَمْن ُنِحبُّ ونطلُب                    ] أَ[  العقودَحبُّ
 218 34   ينهْب ِمْن قُُبلى           وجا باس خديدي ، َمْن ِقَبلى         ِمْن ال جيعل يف حل اهللا     

 225 39  ِنقايب أُحلُّ أنا                                                     ِثيايب تقطِّع إسَّا      
 227 40  ِلباسي أُحلُّ أنا تقطّع قماسي                                                       إسَّا  
 228 41  سيقاينياخذ ينهض بال تواين        فخلِّي    وجاين عاشق ميميت راح من األذاِن   يا  
 257 60  بّد ْنعريْك ال    طريْق يف اهلوى قاطع أنا        نداريْك وليش             ْنخليِّْك عليش  
 258 61  مفهوْم واملعىن وادَِّرْع يف العميْق        وُشقَّ اخلليْج ُعوْم        ويف       قُوْم ِمْحَنيت يا  
 259 62  فالنْه أين تظّن                          َنانْه ِبَسنا        جتذب داليلوكم تبوْس فمي ، كم  
 261 63  اخليزرانْه هي وآش                 البانْه هي آش ُسْمُر العوايل           َتغار قَوام هيفا ِمن  
 262 64  ِنْرَضبيْك ما    وإالّ ترضى بنا عريانة       ِنِجيْك واليوم ثيايب           َمزَّقْت قد ُنهودي  
 264 65  فـي اخلدِّوأخـرى يف الفُميم                 بوسا ستِّي  يا لنا فرَد حاجْه        اقضي  
      َيدِّيوحنطّ                الّسـرير نطلعـو فـوق أنْ         العظيمـْه واحلـاجـةُ  
 268 67  جاري ِبيِّ أوىلأنا         يريدوا مين ُدْوال                    واش  
 271 70  فمو ونعتنقوونبوس يل                   ِعْنِدَي      وَجَنى جار ، وتاَه ، َمْن    ونرى  
 275 73  ِلَصْحِب الّسحوْر كَُسْيرةْ                                       غفوْر ِستِّي بربِّ يا  
 276 74  يف َضاللو القدْمي وُهْوميْم                                رالشيخ عظْم ذا َيمُّو  

 282 80  َجالِجل ُتَغّنيولُْو       َمَحنِّي َمْن محارو يا    
     ِمقَْوْد بألف وقودو            ُيصفِّْق ، وعبدو عليه        األعوْر الَمِشيب خلِّي   

 285 82 وعدِّي عنِّي ، ونحِّ                                              والسَّقاعْه الرِّيا  دع 
     ُبدِّ من كلِّ ناكوُه                                               براءْه سورة وحقِّ    

 286 83  لو كان اإلنسان ُمريْب ؟إْش                                بظْن الرقيب ما أسوأه هذا  
      الذي ظنَّ الرقيْبهذا نعملو                                   قم سيدي  يا    
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 فهرس األزجال حسب ورودها يف الكتاب
الصفحة الزّجال الزجل

 300  النبيهابن  حلو رشيق                   واحلبيب سعيد موايت                    الزمان  
 302  مكانسابن  أمسر وأهيف                   حبشي           هوى قليب معيشق       قد  
 307  مقاتلابن  رآهم عابد هلام وخلاض          لو مع معشوقي جفون وحلاظ         إن  
 309  مقاتلابن  يعشق إال إياه                      ليس حيب تياه                          قليب  
 311  مقاتلابن  باجلمال فصلو                   من تبارك                خياط سبحانههنو  
 315 الذهيب  ناري تقيد                      خلّى طباخ يف مطبخ أفكاري           هنَو  
 317 النواجي  خدو الشريق                  ورد طحان قوت القلوب ياقوت       هنَو  
 320  مقاتلابن  وأقلقوين                  الرباغيثه                     امبارح علّيجيشوا  
 321   مقاتلابن  وألف سهال           مبحياه الرسول من حّبي أهال             جا  
 322  مقاتلابن  عيين صيب                     حملت آمس يف الطريق                  أّول  
 323  مقاتلابن  عينيك تعمل يف قليب عمايل        إناب يا حلو الشمايل        مليح الشبيا  
 324  حجةابن  راد يفاصل                      حني        لو ناديت واصل         حيب  
 326  حجةابن  هنله وانا ليه ظمآن              رمت عذيب بارق ثغر خشفي           من  
 328  حجةابن  الوصال قد اجنزم                 فعلبدري عليش                قلت يا يوم  
 330  قزمانابن  أنت عنو                   افزع نتف وشقرف                       من  
 330 جمهول  أحبك ال فيك شي           ما وروح من وّشي                 طلقين  
 331 جمهول  وطري                            انقر                كنت عارف أو خبريإن  
 332 جمهول  صدق                             لقد قال أنا جندي خلق               من  
 335  اخلراطابن  فشر                             لقد قال أنا فقيه بشر                   من  
 337  املنجمابن  لو قضيب          واالير منرب       اخلصالو فوق من   زرع خطيب  من  
 339  املنجمابن  ألفني خرابة                                  أبو اليوم جتهلو             وجه  
 341  املنجمابن  عن ديناري قول مكذوب             قلت غزويل كم قرن أفنيت      يا  
 342  املنجمابن          اجلملة يف لقطيتني مقفاية     كنها الوهاب املشوم الطلعة        عبددبر  
 343  املنجمابن  الكسا واللباد                     وأرهنت إفالسي بعت السجاد             من  
 344 خارج الشامحممود  فروة القطان         يف خان      واطبخ    الدكان ازرع قم    باألشنان  
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 345 جمهول  مركو               ال طريقك     اتبع     ركوك أبو ملصباح الركي     قل  
 346 اإلسكاف  تربح توايب                            زورين مليح حبيات شبابك            يا  
 348 املعمار         جسمي الّنحول               وبرى هوى املردان ضنيت           يف  
 350 املعمار  أزفّو وألفّو                        أريد زوجي بزحم ويل أفو              مال  
 352 املعمار  الزيادة حديثها قد شاع           ذي أوىف حبمد اهللا                      نيلنا  
 353  أيبكابن يف منامي                 غارق كنت هجم علينا                        الشتا  
 355 الغباري  الالذي لقدرك عظم      وشعرك يا أمحد وعينيك السود         حاجبك  
 357 البعلبكي  ضياها ، ألهنا عن حقيْق      إشراق يا علي طلعة استعار النهار          لك  
 360  الفضلأبو ي متشي أعوج             معتبقى باهللا ال ترجع                    تفليسي  
 361 احلجازي  ارواح مجيع العباد               يف اردت فرجة تفكر                    إن  
 363 املبلط  نعشقو بقربو غبوق واصطباح  ملن النسيم مين رسول السالم      بعثت  
 365 املبلط ا ظهر           عندمواحلسني علي وجهك احلسن                    يا  
 366 املبلط  يسمني وورده محره              فيه غصن خدو بستان                  نعشق  
 369 النجار  ملن يهواك مجالك قبيح     هجرك نزهة الناظر يا قوت القلوب            يا  
 371  الكناينابن ش ذنيب      ترى إييا يهجرين    واملليح    قليب يف وسكن حركين  اهلوى  
 372 الكعكي  يف الورق                             واختفى الغصن قّد حميب           سرق  
 373  قزمانابن  حتوش                                   حني حبال اجليوش            عينيك  
 373 جمهول وه البشر            ملا ينظررمضان شعبان تركين كّني هالل         صد  
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 فهرس الزجالني وأزجاهلم
 

الصفحة الزجل الّزّجال
 346 تربح توايب                             زورين            شبابك مليح حبيات يا          اإلسكاف

 353                        يمنام غارق يف كنت                  علينا هجم الشتا           أيبك ابن
 357           حقيْق ضياها ، ألهنا عن إشراق          النهار يا علي طلعة استعار لك       البعلبكي
 361            العباد ارواح مجيع يف                    تفكر اردت فرجة إن         احلجازي

 324حني راد يفاصل                                          لو ناديت واصل   حيب          حجة ابن
 328              اجنزم الوصال قد فعل               عليش قلت يا بدري يوم         حجة ابن
 326               ظمآن هنله وانا ليه رمت           خشفي عذيب بارق ثغر من          حجة ابن
 335  فشر                              لقد                   بشر قال أنا فقيه من        اخلراط ابن

 315  ناري تقيد                      خلّى           أفكاري طباخ يف مطبخ هنَو        الذهيب
 355             عظم الالذي لقدرك وشعرك         السود يا أمحد وعينيك حاجبك        الغباري

 360                    أعوج معي متشي تبقى                    ترجع باهللا ال تفليسي        الفضل أبو
 373                                حتوش حني                     اجليوش حبال عينيك        قزمان ابن
 330  أنت عنو                          افزع                 نتف وشقرف       من        قزمان ابن

 372               الورق يف واختفى                 حميب الغصن قّد سرق       الكعكي
 371  إيش ذنيب     ترى يا يهجرين    واملليح يف قليب    وسكن حركين  اهلوى      الكناين ابن

 363       واصطباح نعشقو بقربو غبوق ملن           السالمم مين رسول  النسيبعثت       املبلط
 366             محره يسمني وورده فيه                  بستان غصن خدو نعشق         املبلط
 365              ظهر عندما واحلسني                    احلسن علي وجهك يا        املبلط
 330                 شي أحبك ال فيك ما                    وّشي وروح من طلقين         جمهول
 373         البشر ملا ينظروه رمضان            هالل شعبان تركين كّني صد         جمهول
 331  وطري                      انقر                 خبري كنت عارف أو إن      جمهول
 332 صدق                              لقد                  خلق قال أنا جندي من        هولجم

 345                    مركو ال طريقك     اتبع ركوك     أبو ملصباح الركي     قل        جمهول
 344        القطان فروة يف خان      واطبخ ازرع الدكان    قم    باألشنان       الشامخارج حممود

 352 قد شاع                  حديثها الزيادة ذي                    اهللا أوىف حبمد نيلنا       املعمار
 348                      الّنحول جسمي وبرى                ضنيت هوى املردان يف        املعمار
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 350 أزفّو وألفّو                           أريد             أفو زوجي بزحم ويل الم          املعمار
 322                            صيب عيين حملت                  الطريق آمس يف أّول          مقاتل ابن
 307            وخلاضعابد هلام  رآهم لو وحلاظ         جفون مع معشوقي إن             مقاتل ابن
 321                  سهال وألف مبحياه أهال             حّبي الرسول من جا              مقاتل ابن
 323 يف قليب عمايل    تعمل عينيك إن يا حلو الشمايل       الشباب مليح يا                مقاتل ابن
 320                      وأقلقوين الرباغيث                    علّيه امبارح جيشوا            مقاتل ابن
 309                       إياه يعشق إال ليس حيب تياه                          قليب          مقاتل ابن
 311                        فصلو باجلمال من               تبارك خياط سبحانه هنو          مقاتل ابن
 302                         وأهيف أمسر حبشي                  معيشق هوى قليب قد        مكانس ابن
 341                   مكذوب عن ديناري قول قلت      أفنيت غزويل كم قرن يا          املنجم ابن
 337  لو قضيب       واالير فوق اخلصالو منرب       من    خطيب زرع من              املنجم ابن
 339 ألفني خرابة                                 أبو             جتهلو اليوم وجه              املنجم ابن
 342 يف اجلملة    لقطيتني     يةمقفا كنها املشوم الطلعة       الوهاب عبد دبر               املنجم ابن
 343                      واللباد الكسا وأرهنت             السجاد إفالسي بعت من       املنجم ابن
 300           رشيق حلو واحلبيب                    موايت سعيد الزمان          النبيه ابن

 369           قبيح ملن يهواك مجالك هجرك القلوب        قوت نزهة الناظر يا يا            النجار
 317 خدو الشريق                         ورد ياقوت       القلوب طحان قوت هنَو          النواجي
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 فهرس بعض االلفاظ الزجيلة
 351 ، 341 ، 337              أبلم        غبي  

 339أبو         صاحب            
 374أخرم       أخطأ               
 304إّسا         اآلن ، الساعة     
 315استوى     نضج               
  348 ، 340 ، 330 ، 328 ، 327 ، 326 ، 324 ، 322 ، 312آش         أي شيء          

                               351 ، 361.  
 330افزع       ابتعد               
 350أفو         أتقزز               
 333إكديش     محار              
  .358 ، 324 ، 318 ، 307 ، 306 ، 305 ، 303إال          نعم               
  .360 ، 338إندار        حتّول              

 343     َسِكر              انسطل 
 315أهراه        أنضجه            
 340 ، 336 ، 335 ، 331 ، 329 ، 326 ، 322 ، 320 ، 311إيش        أي شيء          
                                347 ، 349 ، 354 ، 358 ، 367 ، 371.  
  .342 ، 323بتاع        الذي لفالن        

  .301 ، 300       يشبه                حبال 
  .336خبش        بيت اخلنفساء       
 319بطة         إناء للماء           
 332الَبْغلطاق     العباءة             
 344بقتاد         ثوب               
 338البقيار        الّدبر               

 314     بكّري        مبكًرا          
 361هبطلة       باطل                
 318تا           حىت                 
 321جاكره      أغاظه              
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 356جنـزاري   أخضر مزرّق      
 316حباش       طعام له مرق      
 351حّريف       الزبون املمتع      
 305حطّ         وضع              

 332مشقة              حوب       
 333حياصة       احلزام             
 304اخلرطوم      الشفة السفلى     
 315الدست      قدر كبرية         
 343دوال         هؤالء              
  318دولبو        أوقعه يف احلرج    

 349الّدْيونة       املماطلة واألالعيب 
 331لضيق     الزقاق       الشارع ا

 360َزي          مثل                
 336سخام       سواد               
 301سناجق        رايات            
  .371 ، 351 ، 316 ، 301ِسْيد            سّيد             
 338شاش    قماش تلف به العمامة  
 340شوّية         قليالً               

 360   ثبت ومل يتحرك   صوجل      
 337الطَّفَر          اإلفالس           
  .328 ، 324 ، 323عليش        على أي شيء      
 318الَعوي         النُّباح              

 320ِغِلث     كالم متداخل وُمِمّض   
 351فجعة         َنَهَم َوَشُرَه          
 338فرجية        ثوب فضفاض      
 341قشقله         تافه                
 339قطنلو       قطاته ، عُجزه       
 354كركبه       طرده               
 332الكلوة       القميص             
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  . 351 ، 347 ، 330 ، 321 ، 318 ، 303 ، 301كّنو          كأنه               
  .358 ، 355   الّالذ         الذي            

  371الّلي         الذي               
 316الّلية         اإللية                                    
 316خمفّّية        نشاط وحيوية                          
 318معلوم       بقشيش                                 

 327                مغلط       خلط ودهن             
 322املفرزن     البارز الواضح                           
 330مّني ومّنو    أحتداه                                  
 334نتفة          قليل                                   
 303الّنكام        خيط ُتشّد به السراويل على اخلصر   

 324مهلك                                 هينتك       
 330الوّش        الوجه                                  
 301وشلو       وأي شيء له                           
 382والش       وال شيء                               
 340َولَك        للتحقري                                
 309حيماّر       حيّمر                                   
  351يشيل       حيمل                                  

 309يصفاّر      يصفّر                                 
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 :فهرس األماكن 

 
 الصفحة املكان

 339 اإلسكندرية
 321 ، 103 ، 24 بابل
 4 برسباي
 368 ، 113 بيت املقدس
 7 اجلمالية
 362، 361 ، 112 جهنم
 113 احلجاز
 7 احلسينية
 215 محاة
 266 الّري
 339 ، 337 ، 122 ُزَرع
 236 زرود
 350، 317 الصعيد
 314 قاسيون
 12 ، 4 القاهرة
 4 احمللة
 317 مصر
 368 ، 366 ، 113 مكة
 4 منوف
 244  ،84 نعمان
 4 نواج
 353 ، 352 ،123 ، 107 النيل
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 فهرس اآليات القرآنية
رقم الصفحة السورة رقمها اآلية

א א א א
א

 202 البقرة 57

א א א א א  276األعراف 116א
 286، 66 يوسف 31 ا َبَشراً ِإنْ َهـذَا ِإالَّ َملٌَك كَِرٌميفَلَمَّا َرأَْيَنُه أَكَْبْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ َوقُلَْن َحاَش ِللِّه َما َهـذَ

 276 يوسف 95 قَالُواْ َتاللِّه ِإنََّك لَِفي َضالَِلَك الْقَِدِمي
 293 إبراهيم 7 َوِإذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم لَِئن َشكَْرُتْم َألِزيَدنَّكُْم َولَِئن كَفَْرُتْم ِإنَّ َعذَاِبي لََشِديٌد

 308 الكهف 18 ُهْم أَْيقَاظاً َوُهْم ُرقُوٌد َوُنقَلُِّبُهْم ذَاَت الَْيِمِني َوذَاَت الشَِّماِلَوَتْحَسُب
 189، 23 الكهف 25 ثَ ِمئٍَة ِسِنَني َواْزَداُدوا ِتْسعاًالَولَِبثُوا ِفي كَْهِفِهْم ثَ

 252 مرمي 18 قَالَْت ِإنِّي أَُعوذُ ِبالرَّْحَمن ِمنَك ِإن كُنَت َتِقّياً
 243 مرمي 23 فَأََجاءَها الَْمَخاُض ِإلَى ِجذِْع النَّْخلَِة قَالَْت َيا لَْيَتِني ِمتُّ قَْبلَ َهذَا َوكُنُت َنْسياً مَّنِسّياً

ِإذْ َرأَى َناراً فَقَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا ِإنِّي آَنْسُت َناراً لََّعلِّي آِتيكُم مِّْنَها ِبقََبٍس أَْو أَِجُد َعلَى 
 نَّاِر ُهًدىال

 294 طه 10

 240 األنبياء 37  َتْسَتْعِجلُوِنالََسانُ ِمْن َعَجٍل َسأُِريكُْم آَياِتي فَْنِإلُخِلَق ا
َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرِض َواْخِتلَاُف أَلِْسَنِتكُْم َوأَلَْواِنكُْم ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت 

 لِّلَْعاِلِمَني
 131 مالرو 22

 233 سبأ 11 أَِن اْعَملْ َساِبَغاٍت َوقَدِّْر ِفي السَّْرِد َواْعَملُوا َصاِلحاً ِإنِّي ِبَما َتْعَملُونَ َبِصٌري
 294الصافات 9 ُدُحوراً َولَُهْم َعذَاٌب َواِصٌب

 65الصافات 89 ،88  فَقَالَ ِإنِّي َسِقيٌم*   فََنظََر َنظَْرةً ِفي النُُّجوِم
 313الذاريات 7 َماء ذَاِت الُْحُبِكَوالسَّ

 353 الصف 13 َوأُْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر مَِّن اللَِّه َوفَْتٌح قَِريٌب
 22 ،21  قُطُوفَُها َداِنَيةٌ *ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة  * فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة

،23 
 238 احلاقة

 287 املدثر 28 ،27  َتذَُرال ُتْبِقي َوال *   َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر
 200 عبس 22 ثُمَّ ِإذَا َشاء أَنَشَرُه

 295 التكوير 16 ،15  الَْجَواِر الْكُنَِّس*  أُقِْسُم ِبالُْخنَِّس الفَ
 26 املطففني 26 ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنافَِس الُْمَتَناِفُسونَ

 193 الضحى 10  َتْنَهْرالَوأَمَّا السَّاِئلَ فَ
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 356 العلق 4، 3  الَِّذي َعلََّم ِبالْقَلَِم * كَْرُم ألاقَْرأْ َوَربَُّك ا
 238 القارعة 9 فَأُمُُّه َهاِوَيةٌ

 284 الكوثر 3 ْبَتُرألَشاِنئََك ُهَو اإنّ 
 189 ،23 الفلق 4 َوِمن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد

 
 :فهرس األمثال 

 
 الصفحة املثل

 173 إياك أعين وامسعي يا جارة
 230 تسمع باملعيدي خري من أن تراه

 286 ذهبوا أيدي سبأ
 271 من تأىن نال ما متىن

 207 من َصَبر قََدر
 198 من وجد الندى قيًدا تقيد

 207 يعطيك من طرف اللسان حالوة          ويروغ منك كما يروغ الثعلُب
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 فهرس األشعار
 

 الصفحة الشاعر البحر الشعر
  اهلمزةقافية

 79 أحمد شوقي الكامل  يف الدنيا هم الرحـماُءهذان رمحـت فأنت أم أو أب           فــإذا
 79 أحمد شوقي الكامل  مل تفعـل األنواُءما  وفعلت            املدى باجلود سخوت بلغت  وإذا
 79 أحمد شوقي الكامل  عهدك ذمـة ووفـاُءفجميع  أخـذت العهـد أو أعطيته           وإذا
 79 أحمد شوقي الكامل يستهني بعفوك اجلهــالُءال عفـوت فقـادًرا ومقـّدًرا           وإذا

  الباءقافية
 203 أبو نواس المقتضب  الطرُبيستخفه تعب        اهلوى حامل
 203 نواسأبو  المقتضب  ما به لعُبليس له           حيق بكى إن

 203 أبو نواس المقتضب  ينتحُبواحملب           الهية تضحكني
 203 أبو نواس المقتضب  هي العجُبصحيت سقمي        من تعجبني
 203 أبو نواس المقتضب  عاد يل سبُبمنك سبب        انقضى كلما

 119 الجزار بسيطال  حىت غسلت اليوم أثوايبعلّي بييت وقد زّررت أبوايب             لبست
 119 الجزار البسيط  بني مجر به ما بني أصحايبما يف الزبل كي يدفا به جسدي          أنام
 119 الجزار البسيط  وقد صفّقت بالربد أنيايبإال تراقصت األعضاء يف جسدي         وما

 242 ن اللباناب مخلع البسيط  وعينك حال من َحْبهذا ُمعّنى و مدمع َصْب             قلب
 242 ابن اللبان مخلع البسيط  أذيـالــه ويسحْبجير احلب ثوب سقم                ألبسه
 242 ابن اللبان مخلع البسيط  والسالفـات تلعْبتبسم وحيه مات والثنايـا                يا

  التاءقافية
 45 ابن سودون الطویل زمن الشتـا  فيها الـماء يفويربد فيها املاء يف الصيف دائًما        ويسخن
 203 ابن الفارض الطویل رخيـص ُمْنَيـيت ِبَمنّيتـي  وذاك املنـايـا إذ تتيـح يل املىن          تتيح
 372 ابن نباتة البسيط ثياب ضىن حاكت وما غزلْت وكم يل بأحلاظ ظيب يدعي كسالً           من
 372 ابن نباتة البسيط ترى إىل كل القلوب َحلَـْت  أما بنعـاس يف لـواحظـه           عّسلٌُم

 243 ابن النبيه البسيط مهة لدينء قـطُّ مــا طمحْت  يل تعّشْق سوى هذا فقلت هلم        قالوا
 244 ابن النبيه البسيطشمس زالت بعدما جنحْت  بل هي الال لظبية أُْنٍس منكُم نفرْت         هلفي

  اجليمقافية
 242 ابن الفارض البسيط جفن عن اإلغفاء مل حيج   وكـل مسع عن الالحي به صمُم          وكل

 242 ابن الفارض طالبسي املهج على خري يف احلب إن أبقى ال           رمق بقية ما أبقيت من وخذ  
  احلاءقافية



 - 397 - 

  

 132 ابن مطروح السریع باق والطواشى صبيح      والقيد ابن لقمان على حاهلا              دار
 370 ابن مطروح السریع أن الزمر يا طبل ريح     وحتسب جئت مصرا تبتغي ملكها           قد

  الدالقافية
 40دوقلة المنبجي الكامل هل هلا بتكلف عهُد           أمائل ردُّ               بالطلول لسهل

 40دوقلة المنبجي الكامل مدنف ملا يفق بعُد          أو وسىن إذا نظرت               وكأهنا
 40دوقلة المنبجي الكاملمُد           تداوى األعني الروهبا عني ما هبا رمُد               بفتور
 40دوقلة المنبجي الكامل كأنه رضاهبا الشهُد          رتل مسواك األراك على          وجتيل

 40دوقلة المنبجي ملالكا تنوء تكــاد ينقدُّ          فإذا هيف يزينها               وخبصرها
 40دوقلة المنبجي الكامل جياذب خصرها هنُد         كفل فخذاها وفوقهما             والتف
 40دوقلة المنبجي الكامل ثقله وجلوسها فرُد           من مثىن إذا قامت               فقيامها

 239یزید بن معاویة البسيط برد ذاك الذي قالت على كبدي  يافا يف احلب شيمته      صدقت الوقالت
 39طرفة بن العبد الطویل ، نقّي اللون مل يتخّدِد      عليه كأن الشمس حلت رداءها        ووجه

 45 ابن الرومي المتقارب بباق وال خالِد            وليس عيسى على نفسه              يقّتر
 45 ابن الرومي المتقارب من منخر واحِد           تنفس يستطيع لتقتريه                  فلو

  الذالقافية
 243 ن نباتةاب مخلع البسيط                     هذا ليتين متُّ قبل يا جفن له سقيم            وقال

  الراءقافية
 45 ابن سودون الطویل ظهر كل منهم وهو من ورا   ترى الشام أقوام إذا مـا رأيتهـم       ويف

 39 النابغة البسيط تؤذ أهالً ومل تفحش على جاِر   مل كالشمس دامت يوم أسعدها    بيضاء
 243 ابن زیدون البسيط ذكرتك ذكر العني باألثِر    إال     جال بعدك طريف يف سنا القمِر      ما

 243 المعري البسيط ذاك ذنب غري مغتفِر       فإنّ تطويا الّسّر عين يوم نائبة               ال
 243 المعري البسيط تواضع أقوام على غرِر      ملّا فتواضعتم على ثقٍة                  علومت
 243عرقلة األعور مخلع البسيط والقّد منك خاطْر        وسرت الدمع صرت ناهْر              لسائل

  الفاءقافية
 243ابن القيسراني البسيط   دلّ ذلك يا هذا على تلفيَمْن بعطفيك من تيٍه ومن َصلَِف               مبا

  القافةقافي
 244ابن الدماميني مخلع البسيط            باألنِس بالّتالِقوحنن له والّدجى موٍل                    قلت

  الكافقافية
 328دعبل الخزاعي الكامل املشيُب برأسه فبكى     ضحك تعجيب يا سلَم من رجٍل                ال

 243 البهاء زهير مخلع البسيط قليب أقــام عندْك      فإنُّت عبدْك                    كنَت كنوأينما
  الالمقافية

 329آعب بن زهير البسيط مواعيــدها إال األباطيـلُ وما مواعيد عرقوب هلا مثالً            صارت



 - 398 - 

  

 243 ابن الجوزي البسيط تعلــم أين بالغـرام َمِلي أنتو بقايا دعاٍو للهوى قَبلـي             على
 241ابن سناء الملك البسيط ترقّـت إليـه مهـة األمـِل وال مــا نلت مما مل أهّم به           ونلت
 242ابن سناء الملك سيطالب يسحب أذياالً من األمـِل والقلب تسحب ذيالً من مدامعها           والعني
 242الشریف الرضي البسيط إىل القلب ما فيه من العلـِل  يشكو عناقًا كأن القلَب من لبٍث         طوًرا
 244الشریف الرضي البسيط الّرقيب كُشرب الطائر الَوِجِل  خوَف سرقنا على األيام من قَُبٍل         وكم
 243 الصوري البسيط خاب من سأل احلاجات باألَسِل  مالّرمح مل يصِل      الطّعني وصدر ايردي

 241 الطغرائي البسيط يطابق معوج مبعتـدِل    وهل صدقك عند الّناس كذهبم           وشان
 239 المتنبي البسيط فلّباه قبل الّركب واإلِبِل    دعا دمعي وما الداعي سوى طلٍل       أجاب

239 ،66 المتنبي البسيط الّتكحل يف العينني كالكََحِل ليس حلمك حلم ال تكلفه                  ألنّ
 239 المتنبي البسيط طلعة الشمس ما يغنيك عن ُزَحِليف ما تراه ودع شيئًا مسعت به            خذ

 239 المتنبي البسيط الغريق فما خويف من البلِل   أنابه                      أقتل يل مما أراقواهلجر
 240 المتنبي البسيط صحت األجسام بالعلِل   ورمبا عتبك حممود عواقبه                     لعل
 242 المتنبي البسيطِل    وجدت لساًنا قائالً فقُفإنْ وجدت جمال القول ذا سعة             وقد
 242 المتنبي البسيط الزمان وملَء والسهِل واجلبِلملَء الزمان ووجه األرض عن ملك         ضاق

 243 المتنبي البسيط أقولُ لشيٍء ليت ذلك يل   فما األماين صرعى دون مبلغه              متسي
 243 ابن نباتة البسيط أصحب الدنيا بال أمِل  تركتين يل شيئًا أؤمله                    ُيْبِق جودكمل

  امليمقافية
 43 األعشى الوافر املسك تستلّ الزكاما     كريح الالئي محلن على الروايا               من
 357 األعشى الوافرصلى عليها وزمزما     ذحبت إذا حارس ما يربح الدهر بيتها             هلا
 45 ابن سودون البسيط مشى منهم مل خيلُ من قدِم   ومن قد خلقوا ناًسا من العدِم            الناس
 45 ابن سودون البسيط من ورا والوجه من أمِم   فظهره مشى واحد منهم حلاجته               إذا

 45 ابن سودون البسيط مل تذق أكْالً بغري فِم     لكنها متشي بأرجلها                  أبًداخيوهلم
 244 الحلي البسيط تدم يل وغري اهللا مل يدِم     فلم لذة عيش باحلبيب مضت               هللا

 269 عنترة الكامل       وأقفر بعد أّم اهليثِمأقوى من طلل تقادم عهده                ُحّييت
  النونقافية

 297،296 ابن زیدون البسيط عن طيب لقيانـا جتافينــا وناب التنائي بديالً من تدانينـا      أضحـى
 296 ابن زیدون البسيط علينا األسى لـوال تأّسينـا يقضي حني تناجيكـم ضمـائرنـا       نكاد
 296 ابن زیدون البسيط وكانت بكـم بيًضا ليالينـا سوًدافقدكـم أيامنـا فغـدْت        لحالت
 297 ابن زیدون البسيط فقام بـهـا للنعـي ناعينـا حيًنا وقـد كان ُصبـح البني صّبحنا      أال
 297 ابن زیدون البسيطا   اللهو صاٍف مـن تصافينومورد جانب العيش طلق من تألفنــا       إذ
 297 ابن زیدون البسيط طالـمـا غّير النأي احملبينــا إذ حتسبوا نــأيكـم عّنا يغّيرنـا      ال
 297 ابن زیدون البسيط كان صرف اهلوى والود يسقينا من ساري الربق غاد القصر واسق به       يا
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ـًا كـان حييينا َمْنـا بلّغ حتيتنـا       نسيم الصَّبويــا  298 ابن زیدون البسيط كان يف البعد حّي
 298 ابن زیدون البسيط الشمـول وغّنانـا ُمغّنينـا فينـا عليك إذا حثت مشعشعـة         نأسى

 347 المتنبي البسيط    خماطبيت إّياك مل ترين     لوال جبسمي حنوالً أّنين رجلٌ          كفى
 374 مجهول الخفيف أنْ ال بقاء لإلنساِن         غري نعم املتاع لو كنت تبقى          أنت
 374 مجهول الخفيف يف الناس غري أّنك فاِن       كان فيما بدا لنا منك عيٌب            ليس

 اهلاء قافية
 119 الجزار الكامل تسكن احلشرات يف جنباهتا  أن سكنت هبا أقـل صفاتـها             دار
 119 الجزار الكامل أعدم األجفان طيب سناهتا  كم بعض ما فيها البعوض عدمته             من

 119 الجزار الكاملعلى نغماهتـا   هلا رقصت غّنت تسعدهـا بـراغيث مىت            وتبيت
 119 الجزار الكامل قّدمت علـى أخواهتـا  قـد بتنقيـط ولكـن قـافه              رقص

 27 الحصري المتدارك سباين أغيده            للّسرب عجًبا أّني قنص             وكفى
 27 الحصري المتدارك وال أتعبَّده             أهـواهنتصب               للفتنـة مصنٌم

 372الشاب الظریفمجزوء الرمل راح يفعل خّدُه                 قد يعلم مـا الذي        اهللا
 372الشاب الظریفمجزوء الرمل             تفّتـح وردُه      حّتى كان يدري باجلفا      ما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس األشطار
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 الصفحة الشاعر البحر  الشطر

 243  نباتةابن البسيط فيك لألشجان ما وصلت                 ومهجة
 243  نباتةابن البسيط إن غّضت األجفان أو فتحت              فاملوت
 242 املوصلي البسيط عني بدت بالّدمع يف جلج                      هلّن
 243  اخلراطابن  البسيطخملع يبق يل يف اهلوى مالذا                           مل

 243  الورديابن البسيط الّتلف                 ُمضناك قد أشفى علىتالَف
 243  الورديابن البسيط أكحل الطَّْرِف أو يا أزرق الطَُّرِف              يا
 244  اخلراطابن  البسيطخملع اختلسنا من العناق                             كم
 241  اجلوزيابن البسيطعّنا ظىب املقل                          أنه مغمد لو
 241 الصوري البسيط سيما وهو من عينيك يف ُشُغِل                  ال

 244 الصفدي البسيط أشرقت كالبدر يف الظُّلَِم                    وغادة
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 فهرس اجلداول
 

الصفحة  اجلدولاسماجلدول رقم

 17 حسب القرون اهلجرية            املوشحات  1

 18 حسب البيئة                       املوشحات  2

 22 األغراض                  حسب املوشحات  3

 51 األغصان يف األقفال                      عدد  4

 53  يف املوشحاتاألبيات عدد 5

 98 حسب القرون                       األزجال  6

 101 العقود حسب املوضوعات            أزجال  7
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

 المصادر المخطوطة  : أوالً 
 روض اآلداب): هـ875ت (نصاري الحجازي ،أحمد بن محمد بن علي األ* 

 . أدب تيمور 83      دار الكتب المصرية ، ميكروفيلم رقم 
  سفينة الملك ونفيسة) :  هـ1274ت (ابن عربشاه ، محمد بن إسماعيل * 

  .1804دار الكتب المصرية رقم  .       الفلك
  .الديوان):  هـ710ت(العزازي ، شهاب الدين أحمد بن عبد الملك * 
 . شعر تيمور 282  مخطوط دار الكتب القومية رقم    
 دار الكتب ، القاهرة . الديوان : المعمار ، عبد اهللا بن إسماعيل األسدي * 

 .  شعر 673      
 الديوان):  هـ822ت (ابن مكانس ، مجد الدين فضل اهللا بن عبد الرحمن * 

 طوط األسكوريال  مصورة عن مخ682      الجامعة األردنية ، ميكروفيلم رقم 
 عقود الآلل في الموشحات) :هـ859ت (النواجي ،محمد بن حسن بن علي * 

  عن نسخة 2019معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ، رقم  . واألزجال      
  .434      األسكوريال رقم 

 ، عقود الآلل في الموشحات واألزجال: ـــــــــــــــ * 
 . أدب 711رقم       دار الكتب المصرية ، 

 مراتع الغزالن ووصف الحسان من الغلمان: ـــــــــــــــ * 
  . 339    األسكوريال ، رقم 

 ) :هـ716ت (ابن الوكيل ،صدر الدين محمد بن عمر بن مكي * 
 . شعر 84مكتبة األسد الوطنية ، دمشق ، رقم  .         طراز الدار

 
 

 المصادر والمراجع المطبوعة : ثانًيا 
 التكملة لكتاب الصلة): هـ658ت (محمد بن عبد اهللا القضاعي :  ابن األّبار *
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 عبد السالم الهّراس ، دار المعرفة ، الدار البيضاء ، المغرب:       تحقيق 
 )4-1. ( ت .ط ، د.      د

 المستطرف في كل فن مستظرف): هـ852ت (محمد بن أحمد : األبشيهي * 
 .ت .ط ، د.ار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، دد. مفيد قميحة :       شرح 

  . جوهر الكنز): هـ691ت (أحمد بن إسماعيل الحلبي : ابن األثير * 
 ت.ط ،د.محمد زغلول سالم ، منشأة المعارف باإلسكندرية ، مصر ،د:         تحقيق 

  .الكامل في التاريخ): هـ630ت (محمد بن محمد الجزري : ابن األثير * 
 )12-1. (م 1967 ، 2 دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط    

  . مستوفى الدواوين): هـ887ت (محمد بن عبد اهللا : األزهري * 
 زينب القوصي ووفاء األعصر ، دار الكتب الوثائقية القومية ، القاهرة ، :        تحقيق 

 ) جزءان . ( م 2004 ، 1    ط
  ، دار الفكر ، بيروت، لبنان،األغاني): هـ356ت (أحمد بن الحسين : األصبهاني * 

 )24-1. (م 1970ط ، .     د
 حلية األولياء وطبقات األصفياء ،): هـ430ت (أحمد بن عبد اهللا : األصبهاني * 

 .م 1967 ، 2     دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط
 طبقات األطباء عيون األنباء في):هـ668ت(أحمد بن القاسم السعدي:ابن أبي أصيبعة* 

 .م1965ط ، .نزار رضا ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، د:   شرح وتحقيق 
 : تحقيق  . ديوان األعشى الكبير): هـ7ت (ميمون بن قيس : األعشى * 

 المكتب الشرقي للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ،.        محمد محمد حسين 
 .م 1968ط ، .       د

 دار الكتاب العربي. النقد األدبي ): هـ1373ت (أمين إبراهيم الطّباخأحمد :أمين* 
 .م 1967 ، 4       بيروت ، لبنان ، ط

  . مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: بكري شيخ : أمين * 
 .م 1986 ، 1   دار العلم للماليين ، بيروت ، لبنان ، ط

 .م 1981 ، 5ر، طد مكان نش . موسيقا الشعر: إبراهيم : أنيس * 
 معهد الدراسات العربية العالمية . الّزجل في األندلس: عبد العزيز : األهواني * 

 .م 1957ط ، .       القاهرة ، مصر ، د
  .بدائع الزهور في وقائع الدهور): هـ931ت (محمد بن أحمد : ابن إياس * 

 .م 1972  ،2       الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، ط
 منشورات جّروس برس  . آفاق الشعر في العصر المملوكي: ياسين : األيوبي * 
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 .م 1995 ، 1       طرابلس ، لبنان ، ط
 . حسين مؤنس : ترجمة  . تاريخ الفكر األندلسي: أنخل جونثالث : بالنثيا * 

 .م 1955 ، 1       مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، مصر ، ط
 : تُرجم بإشراف  . تاريخ األدب العربي): هـ1375ت (كارل  : بروكلمان* 

 ط .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، د.  محمود فهمي حجازي 
 )14-1. (م 1995  

 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة):هـ542ت(علي بن بسام الشنتريني :ابن بسام* 
 )8-1.(م 1997ط ، .روت ، لبنان ، ددار الثقافة ، بي. إحسان عباس :   تحقيق 

 مطبعة المعارف  . الموشح في األندلس وفي المشرقمحمد مهدي ، : البصير * 
 .م 1984 ، 1       بغداد ، العراق ، ط

  إيضاح المكنون في الذيل): هـ1339ت(إسماعيل بن محمد الباباني : البغدادي * 
 )جزءان.(م 1941ط ، .ل ، دالمطبعة البهية ، إستانبو . على كشف الظنون   

م 1951 طبعة إستانبول ، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: هدية العارفين : ـــــــــــــ * 
. 

 خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب) :هـ1093ت( عبد القادر بن عمر : البغدادي        * 
 )13-1.(م1989 ، 3مكتبة الخانجي ، القاهرة، مصر ، ط. عبد السالم هارون :  تحقيق 

 مراصد االطالع على أسماء) : هـ739ت (عبد المؤمن بن عبد الحق : البغدادي * 
 على البجاوي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت: تحقيق  .      األمكنة والبقاع

 )3-1. (م 1955 ، 1ط:        لبنان 
 فصل المقال في شرح ):هـ487ت (عبد اهللا بن عبد العزيز : أبو عبيد البكري * 

 إحسان عباس وعبدالمجيد عابدين ، مؤسسة الرسالة ،: تحقيق  . كتاب األمثال   
 .م 1983 ، 3       بيروت ، لبنان ، ط

  . معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع: ـــــــــــ * 
 .م 1983 ، 3عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ط.     تحقيق مصطفى الّسقا 

  .األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: منجد مصطفى : بهجت * 
 .م 1988ط ، .       دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، العراق ، د

   كتاب الكافي في العروض والقوافي): هـ502ت (يحيى بن علي : التبريزي * 
 م 1969ط،.، مصر ، دمطبعة المدني ، القاهرة . الحّساني حسن عبد اهللا :     تحقيق 

 : تحقيق  . كُّناش الحايك): هـ 12ق :ت(محمد بن الحسن األندلسي :التطواني * 
 .م 1999ط ، .مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، المغرب ، د.        مالك بنّونة 
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 المنهل الصافي): هـ874ت (يوسف بن تغري بردي األتابكي : ابن تغري بردي * 
 الهيئة المصرية العامة. محمد محمد أمين : تحقيق  . وافيوالمستوفى بعد ال 

 )7-1. (م 1984ط ، . للكتاب ، القاهرة ، مصر ، د
 : تحقيق  . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ــــــــــ * 

  جمال محرز و فهيم شلتوت ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة
 )16-1. (م 1971ط ، .       مصر ، د

 عوني: تحقيق . القوافي ):  هـ 6ق : ت (عبد الباقي عبد اهللا : التنوخي * 
 .م 1978 ، 2   عبد الرؤوف ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، ط

 :تحقيق  . فقه اللغة وسر العربية): هـ430ت (عبد الملك بن محمد : الثعالبي * 
 .م 1972ط ، .شر ، ددار ن. د.        مصطفى الّسقا ورفيقيه 

 . مفيد قميحة : شرح وتحقيق  . يتيمة الدهر: ــــــــــــ * 
 )4-1. (م 1983 ، 2       دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 م 1997ط،.دار المعرفة ، بيروت،لبنان،د . في علم الداللة: عبد الكريم محمد : جبل * 
  .في مصر في العصر المملوكياألدب العامي : أحمد صادق : الجّمال * 

 .م 1966ط ، .       الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، د
 عبد الرحيم : تحقيق  . الخصائص): هـ392ت (أبو الفتح عثمان : ابن جنّي * 

 .م 1913 ، 2ط. المكتبة التوفيقية .        ابن محمد 
لجنة إحياء : تحقيق  . أخبار الحمقى والمغفلين) : ـه597ت (عبد الرحمن بن علي : ابن الجوزي * 

 م    1987ط ، .التراث العربي،دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، د
عادل أبو العّباس ، مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع، :تحقيق . األذكياء : ـــــــــــ * 

 م1987ط،.بوالق، مصر، د
 . الكتب والفنون  كشف الظنون عن أسامي):هـ1067ت ( عبد اهللا مصطفى بن:حاجي خليفة      * 

 )جزءان. (م 1941ط ، .وكالة المعارف الجليلة ، المطبعة البهّية ، إستانبول ، تركيا د
 اإلصابة في تمييز الصحابة): هـ852ت (أحمد بن علي : ابن حجر العسقالني * 

 )4-1(هـ1328لطبعة األولى ،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، عن ا
 دار صادر ، بيروت ، لبنان،عن  . تهذيب التهذيب: ـــــــــــ * 

 )12-1(هـ1326       الطبعة األولى بمطبعة دار المعارف النظامية بالهند ، 
 :تحقيق  . الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ـــــــــــ * 

 )4-1.(م1966 ، 2تب الحديثة ، مصر ، طدار الك.        محمد سيد جاد الحق 
 .عدنان درويش : تحقيق  . ذيل الدرر الكامنة: ـــــــــــ * 
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 .م 1992ط ، .       المطبعة العربية للتربية والثقافة والفنون ، القاهرة ، مصر ، د
 مكتبة . علي محمد عمر : تحقيق  . رفع اإلْصر: ـــــــــــ * 

 .م 1998 ، 1ة ، مصر ، ط       الخانجي ، القاهر
 مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، . لسان الميزان: ـــــــــــ * 

 )7-1. (م 1971 ، 2       بيروت ، لبنان ، ط
 : تحقيق  . المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: ـــــــــــ * 

 )4-1. (م 1994 ، 1دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط.     يوسف المرعشلي 
 بلوغ األمل في):  هـ837ت (تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجة  : ابن حجة* 

 وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، دمشق ،. رضا القريشي : تحقيق  . فن الزجل   
 .م 1974ط ، .       سوريا ، د

 .عصام شعيثو : شرح  . خزانة األدب وغاية األرب: ــــــــــــ * 
 )جزءان. (م 1991 ، 2، لبنان ، ط    دار مكتبة الهالل ، بيروت 

 دار المعارف ،  . قاموس األمثال والحكم الشعرية: عارف الشيخ عبد اهللا : حسن * 
 .م 1977ط ، .       القاهرة ، مصر ، د

 دار المعارف ، القاهرة ،  .قاموس األمثال والحكم الشعريةعارف الشيخ عبد اهللا ، : حسين * 
 .م 1977ط ، .   مصر ، د

 دار المسيرة ، بيروت ،  . معجم مصطلحات الصوفيةعبد المنعم ، : لحفني ا* 
 .م 1987 ، 2      لبنان ، ط

 دار صادر ،  . الديوان): هـ752ت (عبد العزيز بن سرايا الطائّي : الِحلّي * 
 .م 1990ط ، .       بيروت ، لبنان ، د

 : تحقيق  . العاطل الحالي والمرخص الغاليــــــــــ ، * 
 .م1974 ، 2دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، العراق ، ط.    حسين نّصار 

 الروض المعطار في خبر األقطار) هـ900ت (محمد بن عبد المنعم :الحميري * 
 .م 1984 ، 2مكتبة لبنان ، ط. إحسان عباس :        تحقيق 

 شؤون الثقافية العامةدار ال . تهذيبه وإعادة تدوينه: العروض جالل ، :الحنفي * 
 .م 1991 ، 3       بغداد ، العراق ، ط

  . العذارى المائسات في األزجال والموشحاتفيليب قعدان ، : الخازن * 
 .م 1982 ، 2   دار الرائد اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ط

 ) هـ776ت (لسان الدين محمد بن عبد اهللا بن سعيد التلمسانّي : ابن الخطيب * 
 م1967ط ، .مطبعة المنار ، تونس ، د. هالل ناجي : تحقيق  .  التوشيحجيش  
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 دار الثقافة ، . محمد مفتاح : تحقيق  . الديوان: ـــــــــــــ * 
 . م 1989 ، 1         الدار البيضاء ، المغرب ، ط

 منشورات مكتبة . قصة األدب في األندلس : محمد عبد المنعم : خفاجي * 
 .م 1962ط ، .ف ، بيروت ، لبنان ، د       المعار

 المسّمىتاريخ ابن خلدون ): هـ808ت (عبد الرحمن بن محمد : ابن خلدون * 
 ِمْن العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر وَمْن عاصرهم " 

 )7-1(م1971ط .مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بيروت ، د . "ذوي السلطان األكبر 
 وأنباء وفيات األعيان):هـ681ت (شمس الدين أحمد بن محمد : ن خلّكان اب* 

 مكتبة النهضة المصرية ، . إحسان عباس : تحقيق  .        أبناء الزمان
 )8-1. (م 1950ط ، .       د

 دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ،  . الُمَولَّد في العربية: حلمي : خليل * 
 .م 1985 ، 2       ط

 مؤسسة الرسالة ، . تاريخ النقد األدبي في األندلس: محمد رضوان : الداية * 
 .م 1981 ، 2       بيروت ، لبنان ، ط

  .تذكرة الحفاظ): هـ748ت (أبو عبد اهللا محمد بن أحمد : الذهبي * 
 )جزءان.(هـ 1374ط ، .       دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د

 دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، . العبر في خبر من غبر: ــــــــــ * 
 )4-1.(م 1997 ، 1       ط

 علي البجاوي: تحقيق  . ميزان االعتدال في نقد الرجال: ــــــــــ * 
 )4-1.(م 1963 ، 1       دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط

 افية العامة ، بغداددار الشؤون الثق . عروض الموشحات األندلسية: مقداد : رحيم * 
 .م 1990 ، 1    العراق ، ط

 الموشحات في بالد الشام منذ نشأتها حتى نهاية القرن : ــــــــــ * 
 .م 1987 ، 1عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ط . الثاني عشر الهجري    

  .الديوان): هـ406ت (الشريف أبو محمد بن أبي أحمد الحسين : الرضي * 
 ,ت .ط ، د.ادر ، بيروت ، لبنان ، د       دار ص

 م1966، 2دار المعارف بمصر ، ط. في األدب األندلسي : جودت : الركابي * 
 محمد حسين : تحقيق  . الديوان) : هـ283ت (علي بن العباس : ابن الرومي * 

 .م 1981ط ، .دار الكتب ، مصر ، د.          نصار وصاحبيه 
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  14دار العلم للماليين ، بيروت ، لبنان ، ط. الم األع: خير الدين : الزركلي * 
 )8-1.(م 1999       

  .المستقصى من أمثال العرب): هـ538ت (محمد بن عمر : الزمخشري * 
 )جزءان.(م 1977 ، 2       دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 .إبراهيم جزيني : تحقيق  .  الديوان):هـ656ت (بهاء الدين : زهير * 
 .م 1968 ، 1       دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

 :تقديم  . شرح المعلقات السبع): هـ486ت (الحسن بن أحمد : الزوزني * 
 .م 2003 ، 1  عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط

 .شوقي ضيف : تعليق  . تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي : زيدان * 
 )4-1.(م 1957ط ، .     دار الهالل ، بيروت ، لبنان ، د  

 : تقديم  . الديوان): هـ463ت (أحمد بن عبد اهللا بن غالب : ابن زيدون * 
 .م 1968ط ، .الشركة اللبنانية للكتب ، بيروت ، لبنان ، د.        نديم مرعشلي 

  .ية الكبرىطبقات الشافع): هـ771ت (عبد الوهاب بن تقي الدين : السبكي * 
 )6-1.(ت . ، د2       دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط

     التاسع الضوء الالمع ألهل القرن):  هـ902ت (محمد بن عبد الرحمن : السخاوي * 
 )12-1.(ت .ط ، د.دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، د

 المحلّى التاريخاختصار القدح المعلّى في ): هـ685ت (علي بن موسى : ابن سعيد * 
 الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ، القاهرة ، . إبراهيم األبياري: تحقيق        

 .م 1959ط ، .      مصر ، د
شوقي ضيف       دار  : تحقيق  . الُمغِرب في ُحلى الَمْغِرب: ــــــــــ * 

 ) جزءان.(م 1964 ، 2المعارف ، مصر ، ط
 

  ، تحقيق سيد حنفي حسنين  ف من أزاهير الطُّرفالمقتط: ــــــــــ * 
 .م 1983ط ، .      الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د

  .الشعر في عصر المرابطين والموحدين باألندلس: محمد مجيد : السعيد * 
 م1980ط ، . منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ، دار الرشيد ، بغداد ، العراق ، د

 دار الطراز في عمل الموشحات): هـ608ت (هبة اهللا بن جعفر : ابن سناء الملك * 
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 .م 1977 ، 2ط.  جودت الركابي :  تحقيق 
 دار الجيل ، . محمد عبد الحق : باعتناء  . الديوان: ـــــــــــ * 

 .م 1975ط ، .       بيروت ، لبنان ، د
 محمد قوبعة : جمع وتحقيق وتقديم . الديوان):  هـ649ت (إبراهيم : ابن سهل * 

 .م 1985ط ، . منشورات الجامعة التونسية ، د
 نزهة النفوس ومضحك العبوس):هـ868ت (علي اليشبغاوي : ابن سودون * 

 دار الكتب والوثائق. حسين نصار : مراجعة . منال عبد المجيد :        تحقيق 
 .م 2003ط ، .       القومّية ، القاهرة ، مصر ، د

 طبقات الحفاظ): هـ911ت ( الدين عبد الرحمن بن أبي بكر جالل: السيوطي * 
 .م 1973 ، 1مكتبة وهبة ، مصر ، ط. علي محمد عمر :        تحقيق 

  .كوكب الروضة في تاريخ النيل وجزيرة الروضة: ـــــــــــ * 
 م2002، 2دار اآلفاق العربية ، بيروت ، لبنان ، ط. محمد الششتاوي :        تحقيق 

 فيليب حتّي : تحرير  . نظم العقيان في أعيان األعيان: ـــــــــ ــ* 
 .م 1927ط ، .       المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان ، د

 2مكتبة النهضة المصرية ، مصر ، ط . أصول النقد األدبي: أحمد : الشايب * 
 .م 1942       

 مكتبة .  تاريخ النقائض في الشعر العربي القديم: ـــــــــــ * 
 .م 1954 ، 2      النهضة المصرية ، القاهرة ، مصر ، ط

 دار العلم . موضوعاته وفنونه: األدب األندلسي : مصطفى محمد : الشكعة * 
 .م 1979 ، 4       للماليين ، بيروت ، لبنان ، ط

القاهرة ،  مكتبة مدبولي . أحلى عشرين قصيدة حب في الشعر العربي: فاروق : شوشة * 
 .م 1973ط ، .صر ، دم

 القرن البدر الطالع بمحاسن من بعد): هـ1250ت (محمد بن علي : الشوكاني  * 
 )جزءان.(ت .ط ، د.دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، د . السابع   

 مؤسسة  . قاموس الحكم واألمثال واألقوال المأثورة: سمير : شيخاني * 
 .م 1993 ، 1والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط       عز الدين للطباعة 



 - 410 - 

  

 دار المشرق ، بيروت . شعراء النصرانية في اإلسالم: األب لويس : شيخو * 
 . م 1999 ، 5        لبنان ، ط

  . أعيان العصر وأعوان النصر) : هـ764ت (خليل بن أيبك : الصفدي * 
 .   م 1998 ، 1نان ، طفالح البكور ، دار الفكر العربي ، بيروت ، لب:     تحقيق 

 دار الثقافة ،. ألبير مطلق : تحقيق  . توشيع التوشيح: ــــــــــــ * 
 .م 1966 ، 1    بيروت ، لبنان ، ط

 دار الكتب العلمية  . الغيث المسجم في شرح المية العجم:ــــــــــــ * 
 )جزءان. (م 1975 ، 1      بيروت ، لبنان ، ط

  .  في بالوفياتالوا: ــــــــــــ * 
 .م 1962 ، 2باعتناء هيلموت ريتر ، فرانز شتاينر ، فيسبادن ، ط : 1       ج
 .م 1974 ، 2ديدرينغ ، فرانز شتاينر ، فيسبادن ، ط. س : تحقيق  : 2       ج
 .م 1974 ، 2ديدرينغ ، فرانز شتاينر ، فيسبادن ، ط. س : تحقيق  : 3       ج
 .م 1974 ، 2ديدرينغ ، فرانز شتاينر ، فيسبادن ، ط. س : تحقيق  : 4       ج
 . م 1982 ، 2ديدرينغ ، فرانز شتاينر ، فيسبادن ، ط. س : تحقيق  : 6       ج
 .م 1982 ، 2إحسان عباس ، فرانز شتاينر ، فيسبادن ، ط: تحقيق  : 7       ج
 م 1979ط،.ادن درمضان عبد التواب ، فرانز شتاينر ، فيسب: اعتناء  : 12           ج
 م1981،.فرانز شتاينر ، فيسبادن ، د. دورتيا كرافولسكي : اعتناء  : 17           ج
 م 1988 ، 2فرانز شتاينر ، فيسبادن ، ط. أيمن فؤاد سعيد : تحقيق  : 18           ج
 م 1991 ، 2محمد الحجيري ، فرانز شتاينر ، فيسبادن ، ط: تحقيق  : 21           ج

 1974 ، 2منير البعلبكي ، فرانز شتاينر ، فيسبادن ، ط: تحقيق  : 22     ج      
 محمد الحجيري ، دار الكتاب العربي ، برلين ، ألمانيا : اعتناء  : 25           ج
 .م 1999 ، 1            ط
 ُأتفريد فينترت ، الشركة المتحدة للتوزيع ، بيروت ، لبنان: باعتناء  : 27           ج

 .م 1997 ، 1                  ط
 : تحقيق  . الديوان): هـ419ت (عبد المحسن بن محمد بن غالب : الصوري * 

 .ت .ط ، د.دار الهالل ، بيروت ، لبنان ، د.         مكّي جاسم وشاكر شكر 
 نزهة النفوس واألبدان في تواريخ الزمان) :هـ600ت (علي بن داود :الصيرفي * 
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 )3-1.(م 1971ط ، .دار الكتب ، مصر ، د. حسين حبشي :         تحقيق 
 مطبعة االعتماد بالقاهرة ، مصر ،  . بالغة العرب في األندلس: أحمد : ضيف * 

 .م 1983 ، 2          ط
 مكتبة األندلس ، بيروت  . الفن ومذاهبه في الشعر العربي: شوقي : ضيف * 

 .م 1956 ، 3        لبنان ، ط
 م 1962 ، 3دار المعارف ، مصر ، ط . في النقد األدبيك  :ـــــــــ* 
 م 1962، 3 ، مكتبة األنجلو المصرية ،مصر،طالبيان العربيبدوي ، : طبانة * 
  الديوان):هـ688ت( شمس الدين محمد بن العفيف التلمساني  ) : الشاب(الظريف * 
 م 1985 ،1، طمكتبة النهضة العربية ، بيروت، لبنان .شاكر هادي:  تحقيق   
 دار اآلفاق ،  . عصر سيادة قرطبة:  تاريخ األدب األندلسي: إحسان : عباس * 

 .م 1978 ، 5        بيروت ، لبنان ، ط
  عصر الطوائف والمرابطين: تاريخ األدب األندلسي : ــــــــــ * 

 .م 1978 ، 5        دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط
 

 دار إحياء  . المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: فؤاد محمد : عبد الباقي * 
 .ت .ط ، د.        التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د

 دار النهضة العربية،بيروت . األدب العربي في األندلس: عبد العزيز : عتيق * 
 .م 1976ط ، .        لبنان ، د

 ضة العربية ، بيروت ، دار النه .علم العروض والقوافي: ــــــــــ * 
 .م 1969 ، 2        لبنان ، ط

 : تحقيق  . الديوان) :هـ688ت " (األعور الكلبي " حّسان بن نمير : عرقلة * 
 .م 1985 ، 1مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط.         شاكر هادي 

  . قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث: محمد زكي : عشماوي * 
 م1984ط ، .   دار النهضة العربية بيروت ، لبنان ، د

  .شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ): هـ769ت (عبد اهللا : ابن عقيل * 
 )4-1.(م 1974 ، 16        دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط
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 العصر خريدة القصر وجريدة): هـ597ت (محمد بن محمد : العماد األصبهاني* 
 ط ، .تاش آذرنوش ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، دآذر:   تحقيق 

 )20-1. (م 1971  
 شذرات الذهب في ) : هـ1089ت (عبد الحي بن العماد الحنبلي : ابن العماد * 

 )8-1.(ت.ط ، د.درا اآلفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، د .         أخبار من ذهب
 .فوزي عطوي : تحقيق  . الديوان): هـ.ق 22ت (عنترة بن شداد : عنترة * 

 .م 1968 ، 1        دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط
 منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  . ديوان الموشحات األندلسية: سّيد : غازي * 

 )جزءان.(م 1979ط ، .        مصر ، د
 : قيق تح . ديوان اإلسالم): هـ1167ت (محمد بن عبد الرحمن : الغّزي * 

 )4-1.(هـ1411 ، 2دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط.     سيد كسروي حسن 
. حلمي  محمد مصطفى: تقديم  . الديوان) :هـ623ت (عمر بن أبي الحسن : ابن الفارض * 

 .ت .ط ، د.دار كرم بدمشق ، سوريا ، د
      

  .ي أخبار البشرالمختصر ف): هـ732ت (عماد الدين إسماعيل : أبو الفداء * 
 )جزءان.(ت .ط ، د.        دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، د

 دار العلم للماليين ، بيروت ، لبنان ،  . تاريخ األدب العربي: عمر : فّروخ * 
 )7-1.(م 1997 ، 3        ط

  دار إحياء . القاموس المحيط): هـ817ت (محمد بن يعقوب : الفيروزبادي * 
 )4-1.(م 1997 ، 1        التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

 أحمد محمد: تحقيق  . الشعر والشعراء): هـ276ت (عبد اهللا بن مسلم : ابن قتيبة * 
 )جزءان. (م 2003ط ، .دار الحديث ، القاهرة ، مصر ، د.       شاكر 

ب في الجاهلية   جمهرة أشعار العر) :هـ170ت (محمد بن أبي الخطاب :القرشي* 
 )جزءان.(م1967، 1دار نهضة مصر،القاهرة، ط. علي البجاوي : تحقيق  . واإلسالم

 محمد : تحقيق  . منهاج البلغاء وسراج األدباء): هـ684ت (حازم : القرطاجني * 
 .م 1964ط ، .دار الكتب الشرقية ، د.         الحبيب بن الخوجة 
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 :تحقيق . إنباه الرواة على أنباه النحاة: )هـ646ت (علي بن يوسف : القفطي * 
دار الفكر العربي ، القاهرة ، ومؤسسة الكتب الثقافية   بيروت ، .        محمد أبي الفضل إبراهيم 

 )4-1.(م 1986 ، 1ط
 دار الكتاب العربي ، بيروت ،  . الموشحات األندلسية: أنطوان محسن : القوال * 

 .م 2003 ، 2        لبنان ، ط
 . شعر ابن القيسراني) :هـ548ت (محمد بن نصر بن صغير : ابن القيسراني * 

 الوكالة العربية للنشر والتوزيع ، . عادل جابر صالح :         جمع وتحقيق ودراسة 
 .م 1991 ، 1        الزرقاء ، عمان ، ط

  رزاد المعاد في َهدي خي): هـ751ت (محمد بن أبي بكر : ابن قّيم الجوزية  * 
ط ، .ز مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر  د.طه عبد الرؤوف طه : مراجعة  .     العباد

 .م 1970
 : تحقيق  . فوات الوفيات والذيل عليها): هـ764ت (محمد بن شاكر : الكتبي * 

 )5-1.(م 1973ط ، .دار صادر ، بيروت ، لبنان ، د.         إحسان عباس 
 محمد البيومي : تحقيق  . البداية والنهاية): هـ747ت (إسماعيل : ابن كثير * 

 )12-1. (ت .ط ، د.مكتبة اإليمان بالمنصورة ، مصر ، د.         ورفيقيه 
 . مصطفى عبد الواحد : تحقيق  . السيرة النبوية: ــــــــــ * 

 ) 4-1.(م 1976ط ، .        دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، د
 ط ،.مكتبة المثنى ، بيروت ، لبنان ، د . جم المؤلفينمع: عمر رضا : كحالة * 

 )15-1. (م 1957        
   ،علل اللسان وأمراض اللغة وانعكاساتها االجتماعية: محمد : كشاش * 

 .م1998 ، 1 ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، طدراسة لغوية إكلينيكية     
 كورينطي المعهد: تحقيق . وان الدي):هـ555ت (محمد بن عيسى : ابن قزمان * 

 .ت .ط ، د.   اإلسباني العربي للثقافة ، إسبانيا ، د
 منجد مصطفى بهجت:  تحقيق .الديوان): هـ507ت (محمد بن عيسى : ابن اللبانة * 

 . م 2001 ، 1    الجامعة اإلسالمية العالمية ، ماليزيا ، ط
  . دة لمصر القاهرةالخطط التوفيقية الجدي) : هـ1311(علي : مبارك * 
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 .هـ 1306 ، 1    مطبعة بوالق ، مصر ، ط
ضبط .  ديوان أبي الطيب المتنبي  شرح): هـ616ت (عبد اهللا بن الحسين : العكبري * 

 ت        .ط ، د.دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، د. مصطفى السقا وصاحبيه : وتصحيح 
 شمس الدين النواجي من الرسائل مجموع لطيف يشتمل على ما وقع للشيخ: مجهول * 

دار . حسن عبد الهادي : تحقيق  . واإلجازات والواقعات ، وأوائل كتبه التي صنفها
 .م 2001 ، 1الينابيع للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ط

خالصة األثر في أعيان القرن الحادي ): هـ1111ت (محمد أمين بن فضل اهللا : المحبي * 
 )4-1.(ت .ط ،د. اإلسالمي ، القاهرة ، مصر ، ددار الكتاب. عشر 

 مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، مصر ،  . علم الداللةفي : محمد سعد : محمد * 
 .م 2002 ، 1        ط

 شجرة النور الزكية في طبقات ): هـ1360ت (محمد بن محمد : ابن مخلوف * 
 .هـ 1349، 1ان ، طدار الكتاب العربي ، بيروت ، لبن .         المالكية

 امرئ القيس واألعشى والنابغة : دراسة الشعراء : محمد حسن : المرصفي * 
 .م 1994 ، 1المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، ط .         وزهير والحطيئة

  مروج الذهب ومعادن الجوهر):هـ346ت (علي بن الحسين بن علي:المسعودي* 
. م 1964  4مطبعة السعادة ، القاهرة ، مصر ، ط.  الحميد محمد محي الدين عبد:         تحقيق 

)1-4( 
  .صحيح مسلم بشرح النووي):هـ261ت (مسلم بن الحجاج النيسابوري : مسلم * 

 )18-1.(م 1981ط ، .        دار الفكر للطباعة والنشر ، د
 ، المكتبة اإلسالمية ، إستانبول  . المعجم الوسيط: إبراهيم وآخرون : مصطفى * 

 )جزءان . ( م 1972 ، 2        تركيا ، ط
  1دار الثقافة ، قطر ، ط . الجديد في فن التوشيح: عدنان صالح : مصطفى * 

 .م 1986        
 .م 1993 ،2مكتبة لبنان،ط.معجم المصطلحات البالغية وتطورها:أحمد : مطلوب * 
  

 . سقط الزندشرح ): هـ449ت (أحمد بن عبد اهللا بن الحسين : المعّري * 
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      الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ،مصر ، نسخة مصورة عن دار الكتب ،
 .م 1945        

 أزهار الرياض في أخبار عياض): هـ1041ت (أحمد بن محمد التلمساني : المقّري * 
 م ،1978ط ، .مطبعة فضالة ، الرباط ، د. مصطفى السقا ورفيقيه : تحقيق ) 1-3(    
 مطبعة فضالة ، الرباط،. عبد السالم الهّراس و سعيد أحمد أعراب : تحقيق ) 4-5   (
 .م 1980ط ، .   د
 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها : ـــــــــ * 

 دار صادر ، بيروت ، . إحسان عباس : تحقيق  .         لسان الدين بن الخطيب
 )8-1 . (م1997       لبنان ، ط جديدة ، 

  .دراسات أندلسية في األدب والتاريخ والفلسفة: الطاهر محمد : مكّي * 
 .م 1983 ، 2        دار المعارف ، مصر ، ط

 .ت .ط ، د.دار نهضة مصر ، القاهرة ، د . األدب وفنونه: محمد : مندور * 
 دار صادر ، بيروت . لسان العرب): هـ711ت (محمد بن مكرم : ابن منظور * 
 )15-1.(م 1997 ، 6      بيروت ، لبنان ، ط  
 أحمد محمد بدوي : تحقيق  . البديع في نقد الشعر):هـ584ت (أسامة :ابن منقذ* 

 .م 1960ط ، .مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، د.         وحامد عبد المجيد 
 رات منشو . مجمع األمثال) :هـ518ت (أحمد بن محمد النيسابوري : الميداني * 

 )جزءان.(م 1961ط ، .        دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، د
 دار إحياء التراث  .الديوان): هـ768ت (محمد بن محمد بن الحسن : ابن نُباتة * 

 .ت .ط ، د.        العربي ، بيروت ، لبنان ، د
 : يق تحق.  ديوان ابن النبيه المصري): هـ619ت (علي بن محمد : ابن النبيه * 

 .م 1969 ، 1دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط.         عمر محمد األسعد 
 رضا تجّدد : تحقيق  . الفهرست) :هـ438ت (محمد بن أبي يعقوب : ابن النديم * 

 .م 1971ط ، .        طهران ، د
  .صحائف الحسنات في وصف الخال): هـ859ت (محمد بن الحسن : النواجي * 

 .م 2000 ، 1دار الينابيع ، عمان ، األردن ، ط. حسن عبد الهادي :         تحقيق 
 : تحقيق ودراسة  . كتاب بديع الشفاء في بديع االكتفاء: ـــــــــ * 
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 .م 2004 ، 1دار الينابيع ، عمان ، األردن ، ط.         حسن عبد الهادي 
 : يق تحق . ديوان أبي نواس): هـ196ت (الحسن بن هانئ : أبو نواس * 

 .م1953ط ، .دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، د.         أحمد عبد المجيد الغزالي 
مؤسسة الرسالة   بيروت .تاريخ المعارضات في الشعر العربي: محمد محمود قاسم : نوفل * 

 .م 1983 ، 1، لبنان ، ط
  .ألدبنهاية األرب في فنون ا) : هـ733ت(أحمد بن عبد الوهاب : النويري * 

     نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
 )18-1.(ت .ط ، د.    والطباعة والنشر ، د

  .اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: محمد مصطفى : هدارة * 
 .م 1963ط ، .        دار المعرف بمصر ، د

 دار المعرفة . من الفتح إلى سقوط الخالفةاألدب األندلسي  : أحمد: هيكل * 
 .م 1979ط ، .        بمصر ، د

 .مارسدن جونس : تحقيق  . المغازي): هـ207ت (محمد بن عمر : الواقدي * 
 )3-1.(م 1966ط ، .        عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، د

 .لهيب أحمد ا: تحقيق  . الديوان): هـ749ت (عمر بن المظفر : ابن الوردي * 
 .م 1986 ، 1        دار العلم ، الكويت ، ط

 دار العودة ، . المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي: ي . أ . د : ونسنك * 
 .م 1988ط ، .        إستانبول ، د

 دار المستشرق  . معجم األدباء): هـ622ت (ياقوت بن عبد اهللا : ياقوت الحموي * 
 )20-1. (م 1922،  2       بيروت ، لبنان ، ط

 م 1975ط .دار صادر ، بيروت ، لبنان ، د . معجم البلدان: ــــــــــ * 

       )1-5( 
 دار صادر. واضح الصمد : تحقيق  . الديوان) هـ64ت (يزيد بن معاوية : يزيد * 

 .م 1998 ، 1     بيروت ، لبنان ، ط
 دار صادر ،  . عقوبيتاريخ الي): هـ292ت (أحمد بن أبي يعقوب : اليعقوبي * 

 )جزءان. (م 1960ط ، .        بيروت ، لبنان ، د
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  .نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر): هـ759ت (محمد بن يحيى : اليوسفي * 
 .م 1986 ، 1عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ط. أحمد حطيط :         تحقيق 
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 الرسائل الجامعية :   ثالثًا 

رسالة . دراسة وتحقيق .  للنواجيروضة المجالسة وغيضة المجانسة : بسام  : القواسمي* 
 .م 2002دكتوراة ، جامعة عين شمس ، 

 ، دراسة شعر شمس الدين النواجي مع تحقيق ديوانه : حسن : عبد الهادي * 
 . م 1980     رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، 
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Abstract  

“Oqoud AL – la’aal fel – Muwashahat Wal – Azjal” 

This book is a very valuable and important resource for Muwashahat and Azjal because:         

                                                                                               1 . It has different types of poetry in 

standard and colloquial language. It also contains about  89 Muwashaht and 43 zajal and Bullaik . 

Many references ignore the colloquial literature, but this one does not. So, it characterized by 

containing the colloquial poetry which will help students who are interested in colloquial 

literature especially in the Mamlouki era.                                      

 2 . This book has a number of Muwashahat and Azjal which are not found in 

any other resource. Some of them are for Ibn Sana’ Al – Moulk, Al – Azazi , Ibn 

Al – Wakeel and Ibn Habeeb  

3 . It has Muwashahat and Azjal for less – known  authors who are not 

mentioned in any of  the available resources such as Mahdi Al – Gharyani, Al – 

Muballet, Al – Munjjem, Mahmoud Kharij Al – Sham and Al – Shanawani  

4 . It is the sole source for 18 Muwashaht which are not mentioned in any of the 

printed sources.                                                                       5 . It is a substantial 

source for those who are interested in studying the sociallife in the Mamlouki 

era especially their culture and traditions such as marriage disloyalty, obscenity, 

boys flirtation and talking about beauty factors in some races such as Turkish, 

Moghol and Ahbash.                              

6 . It is an important source for “ Al- Mo’aradat” poetry especially in the 

Muwashahat. It contains 40 pieces of such poetry.                                                    

The descriptive analytical design was used in this study. The researcher 

depended on a copy of a Scoryal manuscript available in the Arab Manuscript 

Institution in Cairo  under the  number (2019). The study contains 116 pages 

written in  naskh handwriting. The researcher also depended  on another manuscript 

from Dar Al – Kotob Al – Masriya under number (7100) which has 20 pages 

written in naskh handwriting, but they are incomplete.                           
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 The Muwashahat and the Azjal were numbered in the order of their 

appearance in the manuscript; I found some unimportant things which were written 

by the copier. Therefore, the researcher wrote them in the margins and studied the 

texts completely as they appeared in the real sources, such as literature books, 

biographies, literary sets. Some of these are incomplete texts so they were 

completed by referring to other resources.                                              

    The researcher explained and interpreted the verses of The Holy Quran , the 

Hadith , proverbs and poetry to serve the text . Muwashahat were vocalized with 

the correct and suitable vowel points.                                                             In 

fact,  it was found difficult and sometimes impossible to vocalize the Azjal because 

they were in colloquial language and related to different environments and different 

periods of time. However; some of them were vocalized depending on some Syrian 

and Egyptian accents. The researcher was rightly guided by some notes in a book 

called “ AL- Azjal fel Andalus” by Abdel – Aziz Al – Ahwani to vocalize the 

Andalusi Azjal.                                     

The poetry was punctuated with the suitable punctuation marks. The 

researcher explained the difficult words and expressions in the texts, and  

introduced all the great figures whose biographies appeared in the available 

biography books. The researcher introduced the places and the historical events  

mentioned in the texts. The text was written with the current familiar letters, 

rewriting the forms of “ The Hamzeh” which does not appear in the original script, 

and correcting some spelling mistakes.                                                         

The researcher studied the texts in all Muwashahat and Azjal from the 

 :content. 1:                                                                                     following points

The researcher discussed the themes and the topics which were dealt with in Al – 

Muwashahat and Azjal and showed what renewal and imitation they have with 

examples and by comparing them with other poetry texts. 

 and the structure of the texts,  The researcher talked about the form:Form. 2

studied the language and showed some language aspects that featured the 



 - 421 - 

  

Muwashahat and azjal of “Al Oqoud” then the researcher talked about the passion, 

similes, intonation and the music they had.                                                

The researcher made illustrative  tables for periods when Muwashahat were 

written, their purposes, meters and rhythm. The same thing has been done for 

Azjal.                                                                                                                  

The researcher ended his research with some results through his journey in 

the book:                                                                                      1. There is a poetry 

art called “ Makmakah”. It is a Moroccan art which has its rules and music, (it 

needs to be studied) .                                           2. There is also another art of 

mockery written by Mahmoud Kharij Al – Sham (which needs to be studied).          

                                                  The researcher really did great efforts , he also made 

contacts with Spain and Egypt . He had to travel to Jordan several times to find 

more information about the manuscript.                                                                

Finally the researcher hopes that this study will be a new addition to the Arabic 

library and  beneficial to many literature students.                                       

 
 

 


